
 

 الصراط املستقيم

 الدين احملمدي القومي

 تأليف
 العامل الفاضل السيد ابراهيم فصيح

 ابن السيد صبغة اهللا احليدري عفا اهللا عنهما
 .  هـ١٢٩٩املتويف سنة 

 و يليه

 السيف الصقيل و القول الثبت و خالصة الكالم
 

 قد اعتىن بطبعه طبعة جديدة باالوفست
 وقف االخالص

 
 تركيا- استانبول٥٧احلقيقة بشارع دار الشفقة بفاتح يطلب من مكتبة 

 ميالدي هجري مشسي هجري قمري 
 ٢٠٠١ ١٣٧٩ ١٤٢١ 

 من اراد ان يطبع هذه الرسالة وحدها او يترمجها اىل لغة اخرى فله من اهللا االجر اجلزيل و منا
 صحيحالشكر اجلميل و كذلك مجيع كتبنا كل مسلم مأذون بطبعها بشرط جودة الورق و الت

 
 
 

 ).خذوا العلم من افواه الرجال( و قال ايضا )خريكم من تعلّم القرآن و علّمه(: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم
و من مل تتيسر له صحبة الصاحلني وجب له ان يذكّر كتبا من تأليفات عامل صاحل و صاحب إخالص مثل اإلمام الرباين                       

 عبد احلكيم االرواسي الشافعي و امحد التيجاين املالكي و يتعلم الدين من هذه الكتب و يسعى                 ادد لأللف الثاين احلنفي و السيد     
نشر كتب أهل السنة بني الناس و من مل يكن صاحب العلم أو العمل أو اإلخالص و يدعي أنه من العلماء احلق و هو من الكاذبني                          

 )١(.ن الدين اإلسالمي و أما علماء السوء هم جنود الشياطنيو اعلم انّ علماء أهل السنة هم احملافظو. من علماء السوء

 ـــــــــــــــــــــــ
 من الّد األول من املكتوبات لإلمام       ٥٩, ٤٠, ٣٦ و املكتوب    ٣٦٧, ٣٦٦:  ص ١: احلديقة الندية ج  (الخري يف تعلّم علم مامل يكن بقصد العمل به مع اإلخالص             ) ١(

 )ثاين قدس سرهالرباين ادد لأللف ال
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إنّ كالّ من دعاة املسيحية يسعون اىل نشر املسيحية و الصهاينة اليهود يسعون اىل نشر االدعاءات الباطلة                     : تنبيه
 يف استانبول يسعى اىل نشر الدين االسالمي و إعالئه اما املاسونيون ففي سعي إلحماء               – احلقيقة –حلاخاماا و كهنتها و دار النشر       

االديان مجيعا فاللبيب املنصف املتصف بالعلم و االدراك يعي و يفهم احلقيقة و يسعى لتحقيق ما هو حق من بني هذه                       و ازالة   
 .احلقائق و يكون سببا يف إنالة الناس كافة السعادة االبدية و ما من خدمة اجلّ من هذه اخلدمة اسديت اىل البشرية
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 ِبسِم اِهللا الرحمِن الرِحيِم
 و به استعني

احلمد هللا الواحد االحد الفرد الصمد الذي ليس له صاحبة و ال و لد مل يلد و مل يولد و مل يكن له كفوا احد فسبحانه                           
 .من اله جل و ترته عن التثليث و تقدس عن الشريك و عن شوائب التلويث

السالم على سيدنا حممد الصادق األمني و خامت األنبياء و املرسلني من انزل عليه معجز القرآن الذي ال ميكن                   و الصلوة و    
 .ان يأتوا مبثله و لو اجتمعت االنس و اجلان و على اله السادة االبرار و صحبه العدول الثقاة األخيار

صيح ابن السيد صبغة اهللا مفيت بغداد حرست عن البغي و           فيقول الفقري احملتاج اىل عفو مواله السيد ابراهيم ف        : اما بعد 
الفساد احليدري البغدادي فقد سألين بعض اخواين يف دار اخلالفة الكربى قسطنطينية محاها رب الربية ممن ال تسعين خمالفته و                       

د العقل ال يكفي يف الوصول اىل اهللا        صحت معي خمالفته ان ارتب كتابا اثبت فيه النبوات بالرباهني و اآليات البينات مع بيان ان جمر                
بل ال بد من التمسك بالنواميس السماوية و بيان شبه النصارى و اجلواب عنها و عن استدالالم اليت هي اضعف من نسيج                         

لظاهرة العنكبوت و ابطال كون ما يف ايديهم من التواريخ كالم اهللا بل امنا هي خمترعات القسيسني على ما تشهد بذلك املناقضات ا                     
الواقعة فيها و اثبات نبوة حممد صلّى اهللا عليه و سلّم و اعجاز القرآن باألدلة القاطعة مع بيان حماسن الدين احملمدي احملكم األساس                       

الصراط املستقيم يف   (من حمض افكاري من دون استناد اىل النقل عن احد فأجبته فشرعت يف ذلك سالكا احسن املسالك و مسيته                     
 .و رتبته على عدة مقاصد و باهللا التوفيق و بيده ازمة التحقيق) دي القوميالدين احملم

اعلم اوال انه حيبب على االنسان ان يتفحص يف حتقيق املباحث اي حبث كان و ال يعتد بكل ما يرد على                     : املقصد االول 
ئلها زنديق و رب كالم صدر عن فاسق بالرد         الوهم و بكل ما هو منسوخ يف القراطيس و الدفاتر و االحجار القدمية فَرب كلمة قا               

حقيق يقصد بذلك اضالل الناس لغرض من األغراض كما وقع لكثري بل اذا رأيت قوال منسوبا اىل احد فتفحص عن حال القائل و                       
الشرع عن احوال رواة ذلك القول هل ظاهر حاهلم العدالة او الفسق فان وقفت على حسن حاهلم بان مل يشاهد منهم خمالفة                        

الشريف و مل يسمع عنهم بل اشتهر حسن حاهلم و كانوا من ائمة اهلدى فاعمل به و اال فال و يعلم ذلك باالطالع على احوال                          
الرجال و الرواة و قد صنف احملدثون كتبا كثرية يف ذلك و هو علم عظيم تبىن عليه قواعد ديننا معاشر احملمديني و مع ذلك فيجب                         

http://kotob.no-ip.org
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 خمالفا لبداهة العقل بان ال يكون مستحيال بالبداهة فان كان فهو مردود و لقد اجاد صاحب الشذور حيث                   ان ال يكون ذلك القول    
 :قال من قصيدة طويلة

 احب من االقوال ما كان صادقا

 و ارض من األفعال ما جاز يف العقل

ع عقلي او مسعي ال حتيله      و باجلملة ان من كان ذا عقل سليم و رأي مستقيم ال حيكم بشئ حىت يقوم عليه برهان قاط                   
بداهة العقل و كان ناقلوه من العدول الثقاة و مل يكونوا من الدعاة الذين هم مظنة الكذب و االفتراء و ال حيكم مبجرد األوهام                          

 .الباطلة و القرائن الضعيفة اليت ال تفيد الشك فضال عن الظن و اليقني

 من اول السند اىل آخره فقد يكون يف طرف السند او وسطه كثرة              و ليس كل مسعي يفيد اليقني بل ما بلغ حد التواتر          
حبيث حييل العقل تواطؤهم على الكذب لكن تنتهي الرواية اىل واحد او اكثر و مل تبلغ الكثرة حد التواتر فان مثل هذا اخلرب ال يفيد                         

 .اال الظن دون اليقني

التدقيق و االمعان التام و يطبقه على االدلة السمعية الصحيحة          هذا و ينبغي ان من رأى كتابا فلينظر فيه بعني التحقيق و             
اليت ال ختالف بداهة العقل فان وجده خمالفا هلا و لبداهة العقل و لكتب االنبياء و الشرائع فليطرحه و ال يعتمد على التقليد و                           

تعاىل .  تنشق منها السموات و ختر اجلبال      التعصب املوروث عن آبائه كدعوى النصارى الوهية عيسى عليه السالم فاا دعوى تكاد            
لَو كَانَ ِفيِهمآ   (اهللا ان يكون له صاحبة و ولد فان هذه الدعوى خمالفة لبداهة العقل اذ العقل ال جيوز ان يكون اهلاً غري اهللا تعاىل                         

ريورا جسما و اهلا و اي معىن لسر الفداء فان اهللا           و اي معىن لتجسم كلمة اهللا تعاىل و ص        ) ٢٢: االنبياء * آِلهةٌ ِاالَّ اللَّه لَفَسدتا   
تعاىل اذا ثبت انه فاعل خمتار يفعل ما يشاء و حيكم ما يريد و قد ثبت كما هو مسلم لدى مجيع اهل الشرائع فليعف عمن عصاه                           

فداء خالف العدالة النا    من دون فداء كما هو مقتضى عفوه و كرمه و رمحته و احلق حقه و ليس حق الغري ال يقال العفو من غري                        
نقول امنا يكون خالف العدالة لو كان احلق للغري و اما اذا كان احلق له تعاىل و هو له كما ذكرنا فالعفو من غري فداء هو الالئق                            

 .برمحته الواسعة و كرمه العام و شأنه االعلى

هم و ال حيبوز ان يكون فداء عن عصاتنا         هذا و مل جاز ان يكون فداء عمن عصاه ممن هو قبله و بعده من امته على زعم                 
معاشر املسلمني و عن عصاة اليهود الذين صلبوه بزعمهم و عمن بعدهم من العصاة على ان اهللا تعاىل هو خالق اخلري و الشر و ال                          

 مبسوطة يف   يصدر يف ملكه شئ اال بامره و ارادته كما هو الالئق بشأن الربوبية و اقيمت الرباهني القاطعة على ذلك كما هي                      
الكتب الكالمية من ارادها فلرياجعها و جاء ذلك يف التورية ايضا يف صحيفة اشعيا قال اهللا تعاىل انا خالق اخلري و الشر فاذا حتقق                         
كونه خالق اخلري و الشر فما معىن خلقه للعصاة و اقدارهم على املعصية مث صلب ابنه بزعمهم و جعله فداء عنهم و هل هذا اال                           

 هذيان و القول به يستلزم االخالل مبقام الربوبية و تلويث الرب الواحد الذي مل يلد و مل يولد بافعال ال تصدر عن جمانني                        تالعب و 
اخللق فضال عن اخلالق تعاىل اهللا عن ذلك علوا كبريا و هذا مثل رجل له ولد و عبد فجىن عبده جناية يف حق مواله مث فدى الرجل                           

ىل العبد و امره بصلبه ليكون فداء عنه ليعفو عن جنايته مث عاقب العبد على ذلك فانظر ايها العاقل اىل                     ولده عن عبده بان سلمه ا     
 .هذا اهلذيان

و ليت شعرى كيف جعل ولده تعاىل فداء عن عامة النصارى من الفسقة العصاة و جعل لولد ابراهيم اخلليل عليهما                      
فدي عن نيب كبشا و عن فاسق فاجر من العامة ولده الوحيد تعاىل عن ذلك علوا                السالم الكبش فداء فهل يليق بعدالة البارئ ان ي        
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 .كبريا
ال يقال ان آدم عصى ربه و كذا سائر العصاة فكان عيسى فداء عنهم و ولد ابراهيم مل يعص فكان الكبش فداء عنه ألنا                        

ى احياء ولده و ابراهيم غري قادر على احيائه و الولد           نقول بل املناسب ان يفدي اهللا ولده عن ولد ابراهيم الن اهللا تعاىل قادر عل               
يناسب الوالد و ليفدي عن كل عاص مائة بعري مثال على ان افداء الولد مل يرو له نظري بل املعقول افداء شئ عن ولده ال افداء ولده                           

 .عن الغري فانظر بعني االهتداء و اترك التقليد باآلباء
 .ء بشرط االميان به و اليهود الذين صلبوه بزعمهم مل يؤمنوا به فال يكون فداء عنهمو ان قيل ان عيسى امنا يكون فدا

 :قلنا مردود بوجهني
 .ما سبق من ان القول بالفداء مما ال يتصور على ما بيناه بالشواهد: االول
ن حينئذ حمض كلمة    ان عيسى عليه السالم مل يكن متجسما يف عهد آدم عليه السالم ملا اكل من الشجرة بل كا                  : الثاين

 .اهللا تعاىل بزعمهم فلم يتحقق اميان آدم بعيسى فال يصح ان يكون فداء عن آدم و عمن عصى قبل عيسى ايضا
ال يقال ان آدم و امثاله كانوا مؤمنني بكلمة اهللا تعاىل ألنا نقول ال جيدي ذلك نفعا ألن االميان املستحق للفداء امنا هو                        

هوت و الناسوت بزعمهم و ال ناسوت اذ ذاك بل حمض كلمة اهللا تعاىل و مل يتجسم و مل يتكون                     بعيسى الذي هو عبارة عن الال     
عيسى حينئذ فكما ال يكون فداء عنا معاشر املسلمني ألنا ال نؤمن اال بكونه مرسال من عباد اهللا تعاىل اي بناسوته فقط عليه السالم                   

هوت عيسى فقط دون ناسوته على انه يلزم مما ذكروه من جتسم كلمة اهللا تعاىل               ال يكون فداء عن آدم الن اميانه حينئذ امنا هو بال          
 .تعاىل اهللا عن ذلك علوا كبريا. ان يكون اهللا تعاىل حمال للحوادث مطرداً للخلق و االجياد

 :و قوله بان عفو اهللا تعاىل عن العصاة من دون فداء ينايف العدالة مردود من وجوه آخر ايضا
زم منه ان يكون كل من عصى افضل من عيسى و احب عند اهللا تعاىل الن املتقرر ان املفدى عنه جيب ان                       انه يل : األول

يكون افضل و لوال انه افضل و احب ملا فدى عنه و كيف و قد فدى ولده بزعمهم عنه فباالوىل ان يكون املفدى عنه افضل و                            
 .احب عند اهللا تعاىل بل املفدى عنه هو املقصود بالذات

ان الفداء ينايف العدالة الن اجلاين يستحق العقاب فاالفداء عنه باحد يكون ظلما ملا فدى به فما وجه رعاية اجلاين                    : ثاينال
 :و عدم رعاية ما فدى به فقد حق ان يقال

 غريي جىن و انا املعذب فيكمو
 .فكأنين سبابة املتندم

 جعل عيسى اهلا و هذا مع كونه من اهلذيان فهو خارج عن              ان هذا الفداء يستلزم ان يكون باهللا عن خلقه اذا         : الثالث
طريقة الفداء و هي ان جيين احد فيطالبه صاحب احلق بالعقاب مث يأيت ثالث فيفدي عن اجلاين ليعفو عنه صاحب احلق و هذا ليس                         

ن يكون املفدى عن اجلاين     كذلك الن صاحب احلق هو اهللا تعاىل و هو الذي افدى عن اجلاين و هو املفدى به ايضا و كان جيب ا                      
غري اهللا تعاىل ليعفو اهللا تعاىل عنه كما اعطى ابراهيم عليه السالم كبشا ليفدي به ابراهيم عن ولده ليعفو اهللا تعاىل عن ذبح ولده                         

ة و  فاملفدى و املفدى به و صاحب احلق هو اهللا تعاىل على زعم النصارى و ال يتصور عاقل هلذا معىن بل هو مستحيل بالبداه                        
 .الضرورة على انه كان الالئق بشفقة االبوة ان يفدي عن ولده عيسى باحد ال ان جيعله فداء عن العصاة

ما وجه منافاة العفو عن اجلاين بدون فداء للعدالة بل علو شأنه تعاىل يف كرمه وجوده و عفوه و رمحته يقتضي                      : الرابع

http://kotob.no-ip.org
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 الفاعل املختار الذي ال حجر عليه يفعل ما يشاء و حيكم ما يريد ان قيل                العفو من دون فداء و عوض يدخل يف رمحته من يشاء فهو           
ِلم مل يعف عن ولد ابراهيم عن ذحبه من دون فداء كبش قلنا جعل الكبش فداء عنه ليكون سنة متبعة لنا يف األضحية و نفوز                            

 .حية عند سائر املللباألجر و الثواب و هذا من اهللا تعاىل من باب التكرمي لألمة احملمدية اذ ال اض
ان اهللا تعاىل تاب على آدم و عفا عنه قبل تكون عيسى و وجوده على ما نطقت به الكتب السماوية و قد ذكر                       : اخلامس

 .ذلك يف السفر األول من التورية و النصارى يصدقون ا فتكون فدآئية عيسى عليه السالم عبثا
 يعلمون التناقض و املخالفة يف الكالم و استلزام احملال و مل يتفكروا ان              فدعوى النصارى خمالفة لبداهة العقل و كأم ال       

مثل عيسى عند اهللا كمثل آدم و كذا خمالفة حلميع الكتب السماوية و الشرائع املتقدمة الن التورية و غريها ليس فيها ذلك و مل                          
لّم فان كان األنبياء يعلمون ذلك فَِلم اخفوه عن الناس مع           ينقل عن احد من األنبياء من عهد آدم اىل حممد صلّى اهللا تعاىل عليه و س               

كوم مأمورين بتبليغ الشرائع و االمور االعتقادية من اعظم االمور بل هي اساس الدين و ان كانوا غري عاملني بذلك فيلزم اجلهل                       
لنا و كتبهم ليس فيها دعوى كون عيسى        باحكام الدين على االنبياء عليهم الصلوة و السالم حاشاهم عن ذلك و هذه شرائع من قب               

 .اهلا و كذا التواريخ االربعة اليت يف ايدي النصارى ليس فيها كونه اهلا و سنبطل ان شآء اهللا تعاىل ما متسكوا به على ذلك
و نبطل ايضا كون هذه التواريخ االربعة هي االجنيل املرتل على عيسى عليه السالم و كيف تكون هي االجنيل و هي                       

 .ناقضة خيالف بعضها بعضا خمالفة ظاهرة ال ميكن التوفيق بينها و االجنيل املرتل و احدمت
فان كانت االناجيل االربعة من عند اهللا تعاىل فيجب ان تكون واحدا ال تناقض و ال تعدد فيه كما قال اهللا تعاىل يف حق                        

ولَو كَانَ ِمن ِعنِد غَيِر اِهللا      (ى اهللا و سلّم عليه و عليهم امجمعني         القرآن العظيم املرتل على سيدنا حممد خامت األنبياء و املرسلني صلّ          
 ).٨٢: النساء * لَوجدوا ِفيِه اخِتالَفًا كَِثريا

و ان كانت من عيسى عليه السالم فيجب ايضا ان ال يكون فيه تناقض و ال تعدد عل ان األخبار املذكورة فيه من                          
 .ة املاضي صرحية يف اا مرتبة بعد عيسى و ليست من كالم عيسىاحوال عيسى عليه السالم بصيغ

فما هذا التخالف فَِلم علّم عيسى كالما خيالف اآلخر و روى           . و ان كانت من احلواريني تلقوها عن عيسى عليه السالم         
 .احدهم ما خيالف اآلخر باالجياب و السلب او حاشا ان تكون من عيسى مأخوذة

فلم يظهر  .  احلواريني فليس كتاب عيسى مع كون االنزال بطريق املخالفة حييله العقل و النقل              و ان كانت مرتلة على    
للعاقل وجه كون هذه التواريخ األربعة اليت يف ايدي النصارى كالم اهللا تعاىل و ارتفع الوثوق ا ملا فيها من املخالفات و اخلرافات                       

 .و التناقض الصريح و سيأيت مزيد كالم هلذا البحث
و اظن ان النصارى ال يلتفتون اىل ان التناقض و املخالفة يف الكالم يسلب الوثوق به و االعتماد عليه و ليت هلم فكرة                        
التأمل و النظر بل مطمح نظرهم التقليد ملعلميهم و ان صدر منهم كالم مناقض آلخر و كتبهم املوجودة يف ايديهم اليت تلقوها عن                       

لى املخالفات و اخلرافات دليل على سقامة اذهان املعلمني و عدم فهمهم و لو كان هلم فهم لوضعوا                   متقدمي املعلمني املشتملة ع   
 .كتبا تليق بنوع االنسان

افال ينظرون اىل القرآن العظيم الذي اعجز فصحاء عدنان و بلغاء محري و قحطان ومجع احلكم باسلوب بديع معجز                     
على مذهبه باحتمال التأويل على وفق مذهبه مع احتاد اللفظ و عدم التخالف و               حبيث اخذ كل من الفرق االسالمية به و طبقه           

 .التناقض فيه بل هو كالم واحد حيتمل وجوها كثرية يف استنباط الفروع الفقهية
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و اما االصول الدينية فال حتتمل اال وجها واحدا يشترك مجيع فرق االسالم فيها و يتفقون عليها من دون خمالفة و سيأتى                      
 .ن شاء اهللا تعاىل اثبات اعجاز القرآن يف حملها

و اَما يتفكرون يف كتب االسالم من كل فن و علم و يف عبارام و حتقيقام و تدقيقام و لطائفهم و اشارام                          
 .ذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء. يغوصون يف حبر الفنون و يستخرجون منها اللؤلؤ املكنون

سالم و كونه فدآء عن العصاة مل تكن يف شريعة من الشرائع و ال يف كتاب مساوي و ال                     فقضية الوهية عيسى عليه ال    
 .مروية عن نيب بل امنا حدثت من قريب من غلوهم يف عيسى عليه السالم

و احلمد هللا على دين االسالم فنسأله تعاىل حسن اخلتام و احلشر حتت لواء حممد سيد االنام صلّى اهللا و سلّم عليه و على                        
 .له و صحبه الثقاة االعالمآ

هذا و جيب على كل ناقل من كتاب ان يعرف حال مؤلفه من العدالة و الفسق و ان يتتبع غالب نسخ ذلك الكتاب هل                        
فيها توافق او خمالفة و ال يكتفي مبجرد اخلطوط مث انه اذا رأى حبثا غريبا فلينظر اىل مأخذه باستقراء الكتب و تتبع االقوال و يعتين                          

 .ة االعتناء يف تصحيح النقلغاي
و جيب على من نظر اىل كتاب من الكتب املؤلفة و لو كان مؤلفه يهوديا او نصرانيا ان يتردى برداء االنصاف و يترك                        
االعتساف و ال يعترض يف بادئ النظر بل بعد التأمل التام و الفكر الصحيح الذي تشهد ادلة السمع و العقل الضروري به فقد                         

ر شئ يف بادئ نظره مث يلوح له خالف ذلك فاذا اعترض من غري تأمل صحيح فقد وقع يف محى االعتراض و الطعن مث                         يلوح للناظ 
اذا الح له اعتراض فليكن االعتراض باالدلة السمعية املروية عن الكتب السماوية الصحيحة و عن املعصومني و ائمة اهلدى و باألدلة                   

 .الفة البحث لقواعد مذهبه فكم مذهب بنيت قواعده على شفا جرف هارالعقلية القاطعة و ال يكتفي مبجرد خم
و جيب على من حاول القدح يف شئ ان يالحظ آداب البحث و املناظرة و ال يكون مكابرا كرد بعض النصارى على                       

 البحث و امنا هو      جوابا عن اسئلة و ردت من النصارى فانه خارج عن قانون           )١(الذي الفه الفاضل اسحق افندي    ) مشس احلقيقة (
 .جمرد مكابرة و عناد

و خالصة رده الواهى على مشس احلقيقة ان مؤلفها قد تعصب يف اجلواب و اغلظ يف اخلطاب او انه غري مطلع بالتواريخ                      
مبباحث و انه ترك االنصاف و ذكر يف رده مجلة من اخبار التأريخ و ادعى خطأ االفندي املشار اليه فيها و كل ذلك مما ال تعلق له                           

الدين و ال خيل باألجوبة اليت اجاب ا و هل يقول عاقل مل يسلك سبيل العناد ان االغالظ يف الكالم و عدم العلم بالتواريخ خيل                          
باجلواب عما يتعلق بالدين مما هو معلوم بالبداهة و الضرورة فان كان الراد عاملا عارفا مستقيم الرأى وجب عليه ان يفصل الردود                       

 رد بالربهان القطعي الذي ال حيتمل النقيض و اال فمجرد قوله ان هذا ال يصلح للجواب مكابرة ال يلتزمها اال العاجز                       و يبني كل  
عن اجلواب بل ليس من اآلداب النه خروج عن جادة آداب البحث الن االفندي املذكور ملا اجاب عن اعتراضات النصارى كان                      

اهني و ليس له ان يعدل عن هذا اىل ايراد اعتراضات اخر اوهى من نسيج العنكبوت كما                 على الراد ان يقدح األجوبة تفصيال بالرب      
 .نبين ان شاء اهللا تعاىل لك بطالا بالربهان و ال نكتفي مبجرد قولنا اا باطلة كما فعل هو

دلة لكن شدة محية    مث ان اغالظ االفندي املشار اليه يف الكالم و ان كان غري مستحسن من جهة عدم رعاية حسن اا                   
االسالم محلته على ذلك فهو حسن من وجه خبالف خروج النصراين عن جادة آداب البحث فانه قبيح من كل وجه و لو انصف                        

                                                 
 .باللغة التركية و االنگليزية طبع يف استنبول من قبل مكتبة احلقيقة) ضياء القلوب(كتابه .]  م١٨٩٢. [ هـ١٣٠٩اسحاق اخلرپوطي تويف سنة ) ١(
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من نفسه الذعن مبا ذكرناه من غري مكابرة و احلق احق باالتباع فان قيل كيف غفل االفندي املشار اليه مع كونه من العلماء عن                         
قلنا فكيف انت غفلت عن ما يف اجنيلك من انه اذا           ) ٤٦:  العنكبوت  *تجاِدلُوا اَهلَ الِْكتاِب ِاالَّ ِبالَِّتي ِهي اَحسن       والَ(قوله تعاىل   

شتمك احد فادع له باخلري و اذا ضرب صفحة وجهك فامدد له االخرى ليضرا و غري ذلك فلم متتثل ملا امرت به و اتبعت هوى                         
 .نفسك و الشيطان

ن االعتراضات الواهية على االفندي املشار اليه انه قد ذكر يف مشس احلقيقة ان عيسى عليه السالم ملا صلب بزعم                      و م 
النصارى مل يكن عنده احد من التالميذ فاعترضه النصراين بان هذا من عدم اطالعه النه قد ذكر يوحنا يف الباب التاسع عشر يف                        

رين و السابع و العشرين ان املسيح ملا صلب كان معه من احلاضرين يوحنا من                 ضمن اخلامس و العشرين و السادس و العش        
 .احلواريني و بعض املؤمنني

و العجب من النصراين انه كيف غفل عن اجنيل ميت و اجنيل مرقس مع كونه نصرانيا و ينبغي ان يعلم اخبار دينه فام                        
كلهم و تركوه يف ايدي اليهود ضليعا و مل يتبعه اال بطرس من بعيد و               ذكروا يف بعض اناجيلهم انه ملا صلب املسيح هرب تالميذه           

 .هو كسائر اخوانه قد هرب
 .حينئذ تركه تالميذه و هربوا: قال ميت يف االصحاح السادس و العشرين
 .هذه عبارما بعينها. حينئذ تالميذه تركوه و هربوا كلهم: و قال مرقس يف االصحاح الرابع عشر

راين كيف يعترض على االفندي املذكور بعدم االطالع مع ان ما ذكره االفندي هو عني ما ذهب اليه ميت                   فانظر اىل النص  
 .و مرقس و الراد مع كونه من النصارى قد جهل مبا ذهب اليه مرقس و ميت

 .و يا للعجب كيف جيهل اخبار دينه الظاهرة عندهم و يعترض مبا ذكره يوحنا على االفندي املشار اليه
 . اعتراض ال يرتضيه االطفال فضال عن العقالءفهذا

و كان عليه ان يعترض على مرقس و ميت اللذين خالفا يوحنا الن االعتراض على االفندي اما من عدم علمه باخبار دينه                      
 .و اما من صرف نظره عن اخلبط و التخالف الواقعني يف توارخيهم االربعة املسماة باالناجيل عندهم

 .اقوى دليل على ان هذه التواريخ االربعة ليست كالم اهللا و ال كالم عيسى فتأمل ما آتيناك و شاورناكو هذه املخالفة 
و من االعتراضات الواهية ان االفندي قد ادعى انه ليس طائفة من الطوائف اكثر من طائفة العرب فاعترضه النصراين بان                    

نسا و اهلند و الصني و غريهم من الطوائف اكثر من العرب مبرات عديدة              طائفة العرب ال تزيد على اثين عشر مليونا و الروس و فر           
 .على ما علم من اجلغرافيا

اقول ان كثري العرب مل ختص اعدادهم اىل اآلن و مل تعد نفوسهم كمجموع قبائل جند و قبائل احلجاز و االحساء و                        
بائل العراق و نواحيها و قبائل اجلزيرة و الشامية و اما            القطيف و البحرين و الكويت و املسقط و قبائل البصرة و نواحيها و ق              

املغرب و اليمن و اجلزائر و مصر و الصعيد و الشامات و نواحيها فال اعلم هل عدت نفوسهم متاما ام ال فمن اين علم باجلغرافيا                          
 .كل طائفة او اكثر منهاان طائفة العرب ال تزيد على اثين عشر مليونا و جيوز ان يكون جمموع طائفة العرب مساويا ل

هذا و انك لو نظرت اىل قبائل العرب يف مجيع االقطار ممن بقي على العربية او ممن تبدل لسانه و هو عريب االصل لصح                         
ان يقال ان العرب اكثر الطوائف فان بعض قبائل العرب قد استولت عليهم العجمة كاالكراد بامجعهم فام من اوالد كرد ابن ماء                      

ليمين و العرنوط فام من بين غسان و قبائل الغيلية بامجعها يف نواحي كرمان شاه من ممالك العجم فإم من ربيعة و                        السماء ا 
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 .االفغان فام من االنصار و غري ذلك مما ال حيصى كثرة كما ال خيفى على من له علم باالنساب

بدين صحيح فيجب عليه استقرآء كتب االديان و        و ينبغي لكل عاقل ان ال يترك نفسه سدى بل ال بد له من التدين                 
مطالعتها ليظهر له هل فيها ما خيالف امجاع العامل من لدن آدم اىل عيسى عليهما السالم و ذلك كألوهيته و كونه فداء املستلزم                         

 يفعلوا ما تشتهي انفسهم من      لتقاعد العامل عن طاعة اهللا تعاىل ألنه اذا صار عيسى فداء عن العصاة فال حاجة اىل العبادة بل هلم ان                   
الزنا و قتل األنفس و غري ذلك من املنهيات و حينئذ تكون بعثة الرسل عبثا ال طائل حتتها و يكون اجياد العامل ارد سر الفداء و ال                           

 .يقول بذلك ذو عقل سليم كيف و اهللا تعاىل خلق اجلن و االنس لعبادته كما نطقت بذلك الكتب السماوية

 العاقل الصادق الفهم اىل كتب االديان مل جيد دينا سليما عن الطعون سوى الدين احملمدي املبين على القرآن                    و اذا نظر  
العظيم املعجز اجلامع حلكم الكتب السماوية و االحكام الشرعية و القصص و االمثال الصحيحة اليت ال ختل مبقادير االنبياء و                       

 .املرسلني عليهم الصلوة و السالم

ظر اىل التواريخ االربعة اليت يف ايدي النصارى وجد فيها من املناقضات و الدور و التسلسل يف اثبات مطالبهم و                     و اذا ن  
 .احلكم الذي تشهد ببطالنه ضرورة العقل و النقل الصحيح مما ال خيفى على من القى السمع و هو شهيد

من طعن االنبياء و رميهم بالفاحشة ما تكاد اجلبال ان ختر           و اذا نظر اىل التورية املوجودة اآلن يف ايدي اليهود وجد فيها             
منها حاشاهم عن ذلك و ذلك كفعل عام الفاحشة بابيه نوح عليه السالم فانه قد كتب يف هذه التورية يف السفر االول يف الفصل                         

ل لعنه و كسكر لوط عليه السالم       الثالث عشر ان نوحا قد شرب اخلمر و سكر و نام فأتى ولده و فعل به و ملا افاق و احس مبا فع                      
 .و زنائه ببناته و العياذ باهللا من هذا الكفر العظيم

فانظر ايها العاقل اىل هذا الكالم هل يصلح ان يكون كالمه تعاىل و كيف جيوز ان يبعث اهللا نبيا فاسقا او مفعوال به                         
بياء و يصح ان يبعث اهللا تعاىل نبيا من الفسقة و حينئذ كيف             ملوثا بالفاحشة و مع هذا يكون هاديا للناس و حينئذ ترتفع الثقة باألن            

تقوم حجتهم على قومهم و اذا قال احد من قوم نوح له انت قد فعل بك فصرت يف زمرة املخنثني فال يقتدى بك فماذا يكون                           
ه و اهلك قومه حاشاهم عن ذلك       جواب نوح عليه السالم و اذا كان لوط عليه السالم بتلك املثابة فلم جناه اهللا و اهله اال امرات                   

فام املعصومون من كل فاحشة مربؤون عن العيوب و االدناس و هم اشراف الناس ال تصدر عنهم كبرية و ال صغرية و ما يلوح                         
 .للقاصر الفهم من ذلك فهو حممول على خالف االوىل الن حسنات االبرار سيئات املقربني

سل و مطالعة التواريخ االربعة املزرية باهللا تعاىل حيكم من وفقه اهللا تعاىل و ارشده                فبعد مطالعة هذه التورية املزرية بالر     
اذ ال شك ان هذه اخلرافات و االزرآءآت ترفع الوثوق          . باا من ترتيب املعلمني السابقني الذين مل يعقلوا احملال ليس كالم اهللا تعاىل            

 .ا

و يعتربوا و ال يتدبرون ما فيها من اهلذيان الذي ال خيفى            ) د القدمي عه(و من العجيب ان النصارى يسمون هذه التورية         
على االطفال و ليت شعرى اذه الكتب املضحكة يستدلون على حقية النصرانية او اليهودية اما يستحيون من افشائها بني الناس و                     

 .اديام على قوي االساسمل ال خيجلون من انفسهم من امثال هذا اهلذيان املزري بالرسل املبنية قواعد 

و باجلملة فقد حتقق لدى كل عاقل انه مل يبق من دين موسى و عيسى عليهما السالم اال ما اخترعه املعلمون الذين ال                        
 .مييزون بني الطيب و اخلبيث و ال يتحاشون عما يستلزم باهللا و الرسل التلويث

ى و اليهود ان يغسلوا كتبهم اوال من هذه اخلرافات مث            و يا للعجب من هذا الفهم و الدرك هذا و جيب على النصار             
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 .يشتغلوا ببيان دينهم و اثباته
و احلاصل ان انكار الصانع و االنبياء اهون من اثبات صانع بتلك اخلسة و الرذالة و الدنائة و من اثبات انبياء متصفني                       

 .بالفسق و القبائح و الفضاحات فالعجب كل العجب من هذه العقول
جب من ذلك ام يدعون ان عيسى مل ينسخ دين موسى و امنا اتى مكمال له و هم غافلون عن حرمة اكل اخلرتير                        و اع 

و اكل حلم احليوان باخلنق من دون ذبح و عن جناسة البول و الغائط و وجوب الغسل من اجلنابة و اخلتان و امثال ذلك يف دين                            
 .ىن هذا التتميم و هل ينكر كون هذا نسخا اال مكابر جاهلموسى و دين النصارى اليوم على خالف ذلك فما مع

و باجلملة ان التكليف لدى النصارى باالوامر و النواهي يف غاية القلة اال ترى ام تركوا الصيام املفروض على االمم                      
ء املفروضني على مجيع    السابقة يف مجيع الشرائع كما نطقت به الكتب السماوية و جعلوا بدله احلمية و تركوا الغسل و الوضو                   

 .االنبياء كما نطقت به الكتب السماوية و غري ذلك مما ال يسعه هذا املختصر
و معظم دينهم االعتقاد بالوهية عيسى و سر الفداء بل ال مقصود من اجياد العامل عندهم سوى هذا السر املكتوم على                      

 :شدوا قول القائلالرسل السابقة و االمم املاضية و حق لكم معاشر النصارى ان تن
 حنث ترابا مث نبكي و نلطم* تعالوا على دين املسيح ابن مرمي 

 :و حق لنا معاشر احملمديني ان ننشد قول القائل
 مىت احتاج النهار اىل دليل* طلبت على فضائلنا دليال 

رفة ان اهللا تعاىل نزل من السماء       و من مجلة اهلذيان املزري مبقام الربوبية ما ذكر يف السفر االول يف بالتورية املضحكة احمل               
اىل اجلنة و مشى فيها فلما رأى آدم عليه السالم ربه ميشي يف اجلنة و كان آدم حينئذ عريانا الكله من الشجرة اختفى آدم حياء من                          

ه مستترا باحلشيش فقال    ربه و تستر بالنبات فنادى اهللا تعاىل يف اي مكان انت يا آدم فقال آدم انا هنا فذهب اهللا تعاىل اىل آدم فرآ                      
 .له من اخربك انك عريان حىت تسترت باحلشيش هل اكلت من الشجرة اليت يتك عنها اىل آخر القصة حىت عفا اهللا تعاىل عن آدم

منها؛ ان اهللا تعاىل قال لنوح عليه       : و من مجلة اهلذيان يف التورية املضحكة ما ذكر يف الباب السادس من السفر االول               
تألت الدنيا ظلما و فسادا و اين اريد ان اهلك و احمي الناس مجيعا و ال ادع احدا على االرض و قد ندمت على خلق آدم                          السالم ام 

اىل آخر القصة و يف السفر اخلامس من التورية املضحكة ان اهللا تعاىل ملا امر بقبض روح موسى عليه السالم ارسل اليه عزرائيل                         
من جسده فطرد موسى عزرائيل و هرب عزرائيل و ركض موسى خلفه و ضرب موسى                لقبض روحه فابت روحه عن اخلروج       

عني عزرائيل بالعصا ففقأها مث ارسل اهللا تعاىل جربائيل و ميكائيل و روفائيل ليقبضوا روحه فلما نزلوا اىل موسى رهبوا من نوره                       
كنت اعلمه العلم فال اقبض روحه و قال روفائيل لربه          فقال جربائيل انا كنت انزل عليه الوحى فال اقبض روحه و قال ميكائيل انا               

هذا البشر الذي هو كليمك كيف اقبض روحه فرتل اهللا تعاىل اىل موسى فقبله من جبينه و قبض روحه مث بكى اهللا تعاىل على                          
 .موسى و قال فىن الفضل من االرض

 افال يتدبرون القول و يلتفتون اىل لوازمه         فانظر ايها العاقل اىل هذه املضحكة كيف يسوغ ان تكون كالم اهللا تعاىل             
الفاسدة و كيف من يدعي العقل ينسب هذا اهلذيان و اخللط و اللعب اىل اهللا تعاىل و رسله فان نسبة املشى اىل اهللا تعاىل يف اجلنة                           

تعاىل عن ذلك علوا كبريا و      . تستلزم احاطة املكان باهللا تعاىل و تستلزم عروض احلوادث عليه و انه مركب كاالنسان فيلزم حدوثه               
ان اختفاء آدم عن اهللا تعاىل ان كان آدم يظن ان اهللا تعاىل ال يراه فيلزم ان يكون آدم جاهال مبا يليق بشأن اهللا تعاىل من كونه ال                             
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 عليهم الصلوة و    ختفى عليه خافية و اجلهل مبثل هذا يستحيل على آدم كيف و قد علم اهللا تعاىل آدم االمساء كلها و هو من االنبياء                      
السالم و ان كان اختفاء آدم عن اهللا تعاىل لكون اهللا تعاىل قد ختفى عليه خافية فهذا يستلزم جهل اهللا تعاىل عن ذلك علوا كبريا                          
 يعلم خائنة االعني و ما ختفى الصدور و قوله آلدم يف اي مكان انت صريح يف ان اهللا تعاىل ال يعلم اين آدم و كيف خيفى على اهللا                           
شئ يف االرض و السموات و قوله آلدم من اخربك انك عريان من باب اهلذيان و كيف جيهل االنسان كونه عريانا و لو كان اعمى                       

 .او عينه فوق رأسه حىت يسأل عنه ذلك

م و من العجيب ان املرء جمبول على مس جسده بيده فكيف ال يعلم انه عريان و ان نسبة الندم اىل اهللا تعاىل تستلزم عد                        
علم اهللا تعاىل بعواقب االمور فيلزم اجلهل على اهللا تعاىل عن ذلك علوا كبريا و ان اباء موسى عن تسليم روحه اىل عزرائيل و ضربه                         
له و فقأ عينه مع استلزامه لعصيان موسى المر اهللا تعاىل و كونه قادرا على مقاومة عزرائيل و هو من املستحيل بداهة و فقأه لعني                          

ربه املستحيل عقال و نقال فهو مما يضحك عليه و ان عدم قبض جربائيل و ميكائيل و روفائيل روح موسى و تكلمهم                      عزرائيل و ه  
بذلك الكالم يقتضي عصيام عن طاعة اهللا تعاىل و اعتراضهم على اهللا تعاىل يف قبض روح موسى و هو من املستحيل عقال و نقال                        

على ان موسى كيف يستطيع ان يقاوم       ) ٦:  التحرمي  *عصونَ اللَّه ما اَمرهم ويفْعلُونَ ما يؤمرونَ      ملَِئكَةٌ ِغالَظٌ ِشداد الَ ي    (كيف  
عزرائيل و انت ترى ان االنسان اذا حضرته الوفاة سكن و استلقى كأن اجلبال قد خرت عليه فال يستطيع حتريك يده مع ان قوة                         

يل جبني موسى اىل اهللا تعاىل بعد نزوله بذاته لقبض روحه فهو مع كونه من اهلذيان ال                 عزرائيل اضعاف قوة موسى و ان نسبة تقب       
خيفى ما فيه من احملذور العظيم و نسبة البكاء اىل اهللا تعاىل اعظم كفرا و ليت شعرى مل قبض روحه بذاته مث بكى عليه و من جرب                            

 .اهللا تعاىل على قبضه و مل مل يتركه حيا

انكروا الصانع بالكلية لكان اوىل هلم من اثبات صانع ذه النقائص تعاىل اهللا عما يقولون علوا كبريا                  و باجلملة ام لو     
 لَيس كَِمثِْلِه شيٌء وهو السِميع الْبِصري     (فما اعماهم عن شأن اهللا تعاىل و عما يليق بشأن الرب الواحد االحد الفاعل املختار الذي                 

 ).١١:  الشورى*

ل ان هذه املفتريات مما يبكى منها تارة و يضحك عليها اخرى و النصارى يعتقدون ذه التورية املفتراة املشتملة                   و احلاص 
 .على تلك اخلرافات و يسموا العهد القدمي و يا للعجب من هذه العقول

عدم بلوغ القوة   و قد رأيت بعض النصارى يف عصرنا قد صنف كتابا لبيان ضعف االنسان و ذكر فيه فصال بني فيه                      
فالح ىل من ذلك انه ملا راى استحالة الوهية عيسى و كونه فداء عن              . العقلية يف االنسان اىل درجة الكمال و اا قد ختطئ احيانا          

العصاة يف مجيع العقول اذ كل عاقل يعلم استحالة ذلك حىت ان املدعني ذلك اذا خلوا مع انفسهم كانوا يف ريب منه اراد يف تأليف                         
ابه بيان ان العقل قد خيطئ يعىن بذلك ان العقل ال يدرك كل شئ فعدم حكمه يف قضية مسعية ال ينايف صدقها يف الواقع يريد                           كت

 .الوهية عيسى و كونه فداء

فاقول ال يقول العاقل ان العقل يدرك مجيع االشياء و ال خيطئ فيها فان من االحكام الشرعية ما خيالف العقل يف الظاهر                       
لك املخالفة مل تبلغ اىل حد االستحالة و االمتناع و مع هذا ان مجيع االحكام الشرعية مطابقة يف نفس االمر ملقتضى العقل                      و لكن ت  

و ان كنا ال ندرك وجه املطابقة يف بعض االحيان و الوهية عيسى و كونه فداء مما ميتنع و يستحيل عقال الستلزامه احملاذير اليت ال                          
عظم غرض مؤلف ذلك الكتاب االستناد بالنقل على الوهية عيسى و كونه فداء لعلمه ايضا ان العقل حييل                  ختفى على ذي رؤية و م     

ذلك لالدلة القاطعة فاستند اىل النقل و اين النقل يف ذلك و هل يصح االستدالل ذه التواريخ االربعة اليت يف ايدي النصارى و                         
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 باهللا و رسله على ما بيناه سابقا على انه ليس يف هذه التواريخ و ال يف هذه التورية                   التورية مع ما فيها من املناقضات و االزدراءآت       
كونه اهلا و كونه فداء و ال يف شريعة من الشرائع فما التجأ اليه مؤلف الكتاب املذكور يرده كما رده العقل هذا و قد غفل عما                           

ى ان انون و الصغري غري مكلفني و ليس املقصود بكون العقل             هو مقرر لدى مجيع الشرائع ان مدار التكليف على العقل اال تر            
مدار التكليف انه البد ان يعرف بالعقل مجيع االشياء و ال خيطئ فيها بل املراد ان العاقل بواسطة العقل مييز املستحيل عن غريه و                         

اه احيانا ال يقدح يف كونه مدار       يعرف صحة الدعوى و بطالا و صحة الدليل و فساده و لو ال العقل ملا عرف شئ و خط                    
 .التكليف

و باجلملة ال شك يف تظاهر الشرع و العقل و افتقار احدمها اىل اآلخر فان العقل لن يهتدي اال بالشرع و الشرع لن                         
عقل كالبصر  يتبني اال بالعقل فالعقل كاألس و الشرع كالبناء و لن يغين اس مامل يكن بناء و لن يثبت بناء مامل يكن اس و ايضا فال                        

قَد جآَء كُم ِمن اِهللا     (و الشرع كالشعاع و لن يغين البصر ما مل يكن شعاع و لن يغين الشعاع ما مل يكن بصر فلهذا قال اهللا تعلى                        
    ِبنيم ابِكتو ورن*           الظُّلُم ِمن مهِرجخيالَِم ولَ السبس هانوِرض عبات ِمن ِدي ِبِه اللَّههوِر ِبِاذِْنهِ    يو ) ١٦-١٥: املائدة * اِت ِالَى الن

ايضا فالعقل كالسراج و الشرع كالزيت فما مل يكن زيت مل حيصل السراج و ما مل يكن سراج مل يضئ الزيت و على هذا نبه اهللا                          
) ٣٥: النور * نور علَى نورٍ  (اىل قوله   ) ا ِمصباح اَللَّه نور السمواِت واْالَرِض مثَلُ نوِرِه كَِمشكَوٍة ِفيه        (تعاىل و اشار بقوله     

فالشرع عقل من خارج و العقل شرع من داخل و مها متعاضدان و لكون الشرع عقال من خارج سلب اهللا تعاىل العقل عن الكافر                        
و لكون العقل شرعا من داخل قال يف صفة         ) ١٧١: البقرة * صم بكْم عمي فَهم الَ يعِقلُونَ     (يف غري موضع من القرآن حنو قوله        

فسمى العقل دينا بل العقل و الشرع       ) ٣٠:  الروم  *ِفطْرت اِهللا الَِّتي فَطَر الناس علَيها الَ تبِديلَ ِلخلِْق اِهللا ذَِلك الدين الْقَيم            (العقل  
) ٣٥: النور* يهِدي اللَّه ِلنوِرهِ  (اي نور العقل و نور الشرع مث قال         ) ٍرنور علَى نو  (متحدان و لذا قال اهللا تعاىل يف االية السابقة          

فجعلهما نورا واحدا فالشرع اذا فقد العقل عجز عن اكثر االمور عجز العني عند فقد النور اال ان الفرق بينهما من حيث ان العقل                        
ستعمال املعدلة و مالزمة الفقه و حنو ذلك من غري ان            يعلم امجاال حسن اعتقاد احلق و قول الصدق و تعاطي اجلميل و حسن ا              

يعرف ذلك يف شٍئ شئٌ اي تفصيال خبالف الشرع فانه يعرف كليات الشئ و جزئياته و يبني ما الذي جيب ان يعتقد يف شئ شئ                         
ارة بتنبيه الغافل و اظهار     على التفصيل فالعقل ال يهتدي اىل تفاصيل الشرعيات و الشرع تارة يأيت بتقرير ما استقر عليه العقل و ت                   

الدليل و تارة بتذكري العاقل و تارة بالتعليم و ذلك يف الشرعيات و تفصيل احوال املعاد فالشرع نظام االعتقادات الصحيحة و                       
تعاىل االفعال املستقيمة و الدال على مصاحل الدنيا و اآلخرة و من عدل عنه فقد ضل سواء السبيل و اىل العقل و الشرع اشار اهللا                          

و عىن بالقليل املصطفني    ) ٨٣: النساء * ولَوالَ فَضلُ اِهللا علَيكُم ورحمته التبعتم الشيطَانَ ِاالَّ قَِليالً         (بالفضل و الرمحة بقوله     
بلغ يف النوع االنساين اىل     االخيار اي االنبياء و املرسلني عليهم الصلوة و السالم مث ان مراتب العقل متفاوتة و هي على تفاوا مل ت                   

حد الكمال اال االنبياء و املرسلني عليهم الصلوة و السالم فام قد اوتوا الكمال يف حدس القوة النظرية حىت استغنوا عن املعلم                        
ما جيري فيه متمثال    البشري و اوتوا للقوة املتخيلة استقامة و مهة حىت تشاهد العامل النفساين مبا فيه من احوال العامل فيصري العامل و                     

هلا و يكون لقوته النفسانية ان يؤثر يف عامل الطبيعة حىت تنتهي اىل درجة النفوس السماوية مث بعدهم الذي له االمران االوالن و ليس                      
النظرية و ال   له االمر الثالث مث الذي له هذا التهيؤ الطبيعي يف القوة النظرية دون العملية مث الذي يكتسب هذا االستكمال يف القوة                      

حصة له يف امر القوة العملية مث الذي ليس له يف القوة النظرية ال يؤ طبيعي و ال اكتساب تكلفي و لكن له التهيؤ يف القوة العملية                           
فالرئيس املطلق و امللك احلقيقي الذي يستحق بذاته ان ميلك هو االول الذي ان نسب نفسه اىل عامل العقل وجد كأنه يتصل به                         
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 و ان نسب نفسه اىل عامل النفس وجد كأنه من سكان ذلك العامل و ان نسب نفسه اىل عامل الطبيعة كان فعاال فيه مما يشاء و                           دفعة
الذي يتلوه ايضا رئيس كبري و بعده يف املرتبة و الباقون هم اشراف النوع االنساين و كرامه و اما الذي ليس هلم استكمال شئ من                         

الخالق و يقتنون امللكات الفاضلة فهم االذكياء من النوع االنساين ليسوا من ذوى املراتب العالية اال ام                 القوى اال ام يصلحون ل    
 .متميزون عن سائر اصناف الناس

 
املقصد الثاين يف اثبات النبوات و الرسالة و بيان ان الناس مل خيلق سدى فيذهب اىل ما يشاء بومهه بل البد له من التدين بدين 

 صحيح
اهللا اعلم حيث جيعل رسالته و لكن الكسب يف امداد          . علم ان الرسالة عطية اهلية ال تكتسب جبهد و ال تنال بكسب            ا

النفس لقبول آثار الوحى بالعبادات و املعامالت اخلالصة عن الرياء من لوازم الرسالة و كما ان النوع االنساين متميز عن سائر                       
يلة العقلية كذلك نفوس األنبياء عليهم الصلوة و السالم متيزت عن عقول الناس بعقل هاد               احليوانات بنفس ناطقة هي فوقها بالفض     

مهدي هو فوق العقول كلها بالفضيلة الربانية و املدبرة هلا و املالكة عليها و املتصرفة فيها فان النيب و ان شارك الناس يف البشرية و                         
 اذ بشريته فوق بشرية الناس الستعداد بشريته لقبول الوحي و قد اشار اهللا              االنسانية من حيث الصورة فقد باينهم من حيث املعىن        

و اىل جهة املباينة من جهة املعىن بقوله        ) ١١٠: الكهف * قُلْ ِانمآ اَنا بشر ِمثْلُكُم    (تعاىل اىل جهة املشاة من حيث الصورة بقوله         
)ى ِالَىوحي.( 

طرقا منها الربهان الذي انشأ من احلركات االختيارية و هي اقسام ثالثة فكرية و قولية و                مث ان يف اثبات النبوة و الرسالة        
 .عملية

 .و احلركة الفكرية يدخلها احلق و الباطل
 .و القولية يدخلها الصدق و الكذب

 من افىت ذه    و العملية يدخلها اخلري و الشر و ال شك اا على تضادها و اختالفها ليست واجبة التحصيل حبيلتها فان                   
الفتوى يكون مستحق القتل لفتواه الن قتله من مجلة احلركات و هو قد افىت بان حتصيل كل حركة واجب اي الفعل و ليس كلها                        
واجب الترك الن من افىت ذا ينبغي ان ال يتنفس الن التنفس حركة و قد افىت بترك كل حركة فظهر من هذا ان بعضها واجب                          

الفعل و اذا ثبت هذا فقد ثبت حدود يف احلركات حىت كان بعضها خريا واجب الفعل و بعضها شرا                     الترك و بعضها واجب     
واجب الترك فالتمييز بني حركة و حركة باحلدود ال خيلو اما ان يعرفه كل احد او ال يعرفه احد او يعرفه بعض دون بعض و ظاهر                          

 احد دون احد فثبت بالتقسيم االول حدود يف احلركات و ثبت             انه ال يعرفه احد و باطل ان يعرفه كل احد فظهر انه يعرفه             
بالتقسيم الثاين اصحاب حدود يعرفوا و هم االنبياء الذين هم اصحاب الشرائع و االنسان اذا راجع نفسه علم انه اذا مل يكن                        

ذا الطريق و هو ان نوع      عارفا باحلدود جيب ان ال يكون يف حكم اصحاب احلدود فثبت النبوات بضرورة احلركات و منها ه                  
االنسان حيتاج اىل اجتماع على صالح يف حركاته االختيارية و معامالته املصلحية و لوال ذلك االجتماع ما بقي شخصه و ال                       

 .احنفظ نوعه و ال احترس ماله و حرميه و كيفية ذلك االجتماع يسمى ملة و شريعة
 احتراس ماله و حرميه حيتاج اىل تعاون و متانع اما التعاون فلتحصيل             و بيان ذلك انه يف استبقاء حياته و استحفاظ نوعه و          

ماليس له مما حيتاج اليه يف مطعمه و ملبسه و مسكنه و اما التمانع فلحفظ ماله من نفسه و ولده و حرميه و ما له و كذلك يف                              
ه و هذا التعاون و التمانع جيب ان يكونا على          استحفاظ نوعه حيتاج اىل تعاون يف االزدواج و املشاركة و متانع حيفظ ذلك على نفس              
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 .حد حمدود و قضية عادلة و سنة جامعة مانعة

و من املعلوم ان كل عقل ال يفي بتمهيد هذه السنة على قانون يشمل مصاحل النوع مجلة و خيص حال كل شخص                        
قبضت حلفظ نظام العامل و هم بامره يعملون        تفصيال اال ان يكون له عقل مؤيد بالوحي مقتض للرسالة مستمد من الروحانيات اليت               

فيكون الفيض متصال ا من املقادير يف االحكام مث منها يكون فائضا على              , و حبكمه حاكمون  , و على سنته يف اخللق سائرون     
يحكم الناس على   الشخص املتحمل لتلك االمانة القابل السرار الديانة يتبع احلق يف مجيع االمور و يتبعه احلق يف مجيع احلركات ل                   

قدر عقوهلم الواقف بعقله على تلك املقادير و يكلف العباد على مقادير استطاعتهم بقدرته احمليطة بتلك االقدار و هذه الدالئل                      
فروع الصل واحد و هو اثبات االمر هللا عز و جل و هذا طريق ثالث يف اثبات النبوة فان من مل يعترف بامره مل يعترف بالنبوة                            

 النيب متوسط االمر كما ان امللك متوسط اخللق و االمر و كما وجب االميان باهللا تعاىل من حيث اخللق و االمر وجب                        اصال الن 
 :االميان باهللا تعاىل و مبتوسطي اخللق و االمر كل آمن باهللا و ملئكته و كتبه و رسله و اثبات االمر بطريقني

وجود على العدم و ان احلركات كما احتاجت بتجددها اىل حمرك           االول ان املمكنات كما احتاجت اىل مرجح جلانب ال        
يديها بالتعاقب مث املائلة من احلركات اىل غري ما مالت عنه و املختلفات منها اىل غري جهاا الطبيعية احتاجت اىل كون احملرك                        

 واَوحى ِفي   (رك آمرا امر التدبري و ذلك قوله        مريدا خمتارا مث املتوجهة منها اىل نظام اخلري دون الفساد و الشر احتاجت اىل كون احمل               
مث احلركات االنسانية كما احتاجت اىل ارادة عقلية يف جهاا املتباينة كذلك احتاجت اىل                ) ١٢: فصلت * كُلِّ سماٍء اَمرها  

لصدق دون الكذب يف احلركات     مكلف آمر ناه يف حدودها املختلفة حىت خيتار املكلف احلق دون الباطل يف احلركات الفكرية و ا                
القولية و اخلري دون الشر يف احلركات الفعلية و كما ان امر التدبري جار على عموم اخللق لنظام وجود العامل الكبري كله و ذلك قوله                        

كذلك امر  ) ٥٤: االعراف* رك اللَّه رب الْعالَِمني     والشمس والْقَمر والنجوم مسخراٍت ِباَمِرِه اَالَ لَه الْخلْق واْالَمر تبا          (تعاىل  
 يا اَيها الناس اعبدوا ربكُم الَِّذي خلَقَكُم والَّذِين ِمن          (التكليف جار على خصوص اخللق لنظام وجود العامل الصغري و ذلك قوله             

يع األوامر و النواهي املتوجهة على االنسان و كما اوحى يف كل مساء امرها               و كذلك مج  ) ٢١: البقرة* قَبِلكُم لَعلَّكُم تتقُونَ    
 .بواسطة ملك كذلك اوحى يف كل زمان امره بواسطة نيب فذلك هو التقدير و هذا هو التكليف

لق كله  الطريق الثاين يف اثبات األمر االول و هو ان تقول قد ثبت و حتقق بالرباهني ان االول املبدع ملك مطاع فله اخل                      
ملكا و ملكا و كل ملك فله يف سلطانه امر و ى و ترغيب و ترهيب و وعد و وعيد و ال جيوز ان يكون امره حمدثا خملوقا فان                              
املخلوق من حيث هو خملوق ال يدل اال على خالق فليس له داللة على االمر مبعىن االقتضاء و الطلب و التكليف و التعريف و                          

ب و الترهيب و من مل يثبت اهللا تعاىل عز و جل امرا يطاع فقد احال كل هذه و االوامر و النواهي و                         احلث و الزجر و الترغي    
 .التذكريات و التنبيهات

هذا و عيسى عليه السالم ملا كان من نوع االنسان كانت روحه حادثة كجسمه فلم يصلح لكونه اهلا و ان مل يكن                        
 .حاصال من نطفة كآدم عليه السالم

ثالث اعلم ان ما تعلق به االجياد و دخل حتت الوجود فاما ان يكون حصوله و وجوده ال من مادة و ال يف مدة                        املقصد ال 
فهو املبدعات كاردات فهي موجودة من كل وجه بالفعل و ليس هلا حالة منتظرة الوجود و هي مظاهر لالمساء اليت حبركة بعضها                      

ملسميات باحملدثات و هي العناصر و املركبات منها و اما يف مدة ال من مادة فقيل ال                  يتقدر الزمان و اما من مادة و يف مدة فهي ا          
وجود هلذا القسم الن كل ما يتحصل يف مدة ال بد و ان يكون من مادة اال على قول من ذهب حبدوث النفس الناطقة عند                            
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جه الذي اطلع عليه اهل اهللا ذكره داود القيصري قدس          حدوث البدن و هذه االقسام الباقية مظاهر االمساء املتغرية االحكام على الو           
قال حضرت شيخي و سندي روح اهللا روحه الظاهر يف شرح تفسري الفاحتة للشيخ صدر الدين القنوي قدس سره اخللق                     * سره  

المر اذ هو اصله و     عامل العني و الكون و احلدوث روحا و جسما و االمر عامل العلم و االله و الوجوب و عامل اخللق تابع لعامل ا                       
و اعلم ان الروح االنساين و هو اول شئ تعلقت به القدرة جوهرة نورانية              *  انتهى   )٨٥:  االسراء  *قُِل الروح ِمن اَمِر ربي    (مبدأه  

كقوله و لطيفة ربانية من عامل االمر و عامل االمر هو امللكوت الذي خلق من ال شئ و عامل اخللق هو امللك الذي خلق من شئ                            
و العامل عاملان يعرب عنهما بالدنيا و       ) ١٨٥: االعراف *  ِمن شيءٍ  اَولَم ينظُروا ِفي ملَكُوِت السمواِت واْالَرِض وماخلَق اهللاُ       (تعاىل  

سام و االرواح و يراد     اآلخرة و امللك و امللكوت و الشهادة و الغيب و الصورة و املعىن و اخللق و االمر و الظاهر و الباطن و االج                      
ما ظاهر الكون و باطنه فثبت باآلية ان امللكوت الذي هو بطن الكون خلق من ال شئ اذ ما عداه من امللك خلق من شئ و اما                            

 * )اول ما خلق اهللا جوهرة و اول ما خلق اهللا روحي و اول ما خلق اهللا العقل و اول ما خلق اهللا القلم                      (قوله صلّى اهللا عليه و سلّم       
و قول بعض الكرباء من االئمة ان اول املخلوقات على االطالق ملك كرويب يسمى العقل و هو صاحب القلم و تسميته قلما                        

يوم (كتسمية صاحب السيف سيفا كما قيل خلالد بن الوليد رضي اهللا عنه سيف اهللا و هو اول لقب يف االسالم و قول اهللا تعاىل                          
 فال يبعد ان يكون هذا امللك العظيم        )ان الروح ملك يقوم صفا    (و قد جاء يف اخلرب      ) ٣٨:النبأ  *  كَةُ صفّاً يقُوم الروح والْملَئِ  

الذي هو اول املخلوقات هو الروح النبوي فان املخلوق االول مسمى واحد وله امساء خمتلفة فبحسب كل صفة فيه مسي باسم آخر                      
 فهو اوىل ان يكون اصال و ماسواه اوىل ان يكون           )لو الك ملا خلقت الكون    (م لقوله   و الريب ان اصل الكون كان النيب عليه السال        

تبعا له النه كان بالروح بذر شجرة املوجودات فلما بلغ اشده و بلغ اربعني سنة كان باجلسم و الروح مثرة شجرة املوجودات و                        
حنن اآلخرون  (اب قوسني او ادىن و هلذا قال         هي سدرة املنتهى فكما ان الثمرة خترج من فرع الشجرة كان خروجه اىل ق               

 يعىن اآلخرون باخلروج كالثمرة و السابقون باخللق كالبذر فيلزم من ذلك ان يكون روحه صلّى اهللا عليه و سلّم اول                      )السابقون
 وجوهرة كما جاء    شئ تعلقت به القدرة و ان يكون هو املسمى باالمساء املختلفة فباعتبار انه كان درة صدف املوجودات مسي درة                  

و باعتبار نورانيته مسي نورا و      ) درة فنظر اليها فذابت فخلق منها كذا و كذا        (و يف رواية    ) اول ما خلق اهللا جوهرة    (يف اخلرب   
باعتبار وفور عقله مسي عقال و باعتبار غلبات الصفات امللكية عليه مسي ملكا و باعتبار انه صاحب القلم مسي قلما و كيف يظن به                        

 و االرواح كلها خلقت من      )من عرف نفسه فقد عرف ربه     ( السالم انه مل يكن عارفا بالروح و الروح هو نفسه و قد قال                عليه
روح النيب صلّى اهللا عليه و سلّم و ان روحها اصل االرواح و هلذا مسي اميا اي انه ام االرواح فكما كان آدم عليه السالم ابا البشر                           

االرواح و امها كما كان آدم ابا وحوا امها و ذلك ان اهللا تعاىل ملا خلق روح النيب عليه السالم كان اهللا                      كان النيب عليه السالم ابا      
و مل يكن معه شئ اال روحه و ما كان شئ آخر حىت ينسب روحه اليه او يضاف اليه غري اهللا فلما كان روحه اول باكورة امثرها                            

 تعلقت به القدرة شرفه بتشريف اضافته اىل نفسه تعاىل فسماه روحي كما مسي اول               اهللا تعاىل باجياده من شجرة الوجود و اول شئ        
بيت من بيوت اهللا وضع للناس و شرفه باالضافة اىل نفسه فقال له بيىت مث حني اراد ان خيلق آدم سواه و نفخ فيه من روحه اي من                            

فكان ) ٢٩:  احلجر  *فَِاذَا سويته ونفَخت ِفيِه ِمن روِحي     (ال  الروح املضاف اىل نفسه و هو روح النيب صلّى اهللا عليه و سلّم كما ق              
 ثُم  *ثُم جعلَ نسلَه ِمن سالَلٍَة ِمن مآٍء مِهٍني         (روح آدم من روح النيب عليه السالم ذا الدليل و كذلك ارواح اوالده لقوله تعاىل                

) ١٢:  التحرمي  *فَنفَخنا ِفيِه ِمن روِحنا   (و قال يف عيسى ابن مرمي عليه السالم          ) ٩-٨: دةالسج * سويه ونفَخ ِفيِه ِمن روِحهِ    
ت لوائي  دم ومن دونه حت   آ(فكانت النفخة جلربيل و روحها من روح النيب عليه السالم املضاف اىل احلضرة و هذا احد اسرار قوله                   
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 ).يوم القيامة
 يف املكتوب الثاين و العشرين الذي ارسل اىل         )١(ين الشيخ امحد الفاروقي السرهندي    قال االمام الرباين جمدد االلف الثا     

الشيخ عبد ايد ابن الشيخ حممد املفيت الالّهوري يف بيان وجه التعلق بني الروح و النفس و بيان عروجهما و نزوهلما و بيان الفناء                        
سبحان من مجع بني    ( بني املستهلكني من االولياء و الراجعني اىل الدعوة          اجلسدي و الروحي و بقائهما و بيان مقام الدعوة و الفرق          

النور و الظلمة و قرن الالّمكاين املتربئ عن اجلهة مع املكاين احلاصل يف اجلهة فحبب الظلمة اىل النور فعشق ا و امتزج معها                         
 كاملرآة اذا اريد صقالتها و قصد ظهور لطافتها تربت اوال           بكمال احملبة ليزداد ذا التعلّق جالءه و يكمل مبجاورة الظلمة صفاءه          

ليظهر مبجاورة الظلمة الترابية صفاءها و يزداد بتعلق الكثافة الطينية اءها فنسى ذلك النور ما حصل له اوال من شهوده القدسي بل                
كل اهليوالين فصار من اصحاب املشأمة يف        جهل نفسه و توابعه الوجودية باستغراقه يف شهود معشوقه الظلماين و تعلّقه باهلي              

مصاحبته و ضاع من كرامات امليمنة يف جماورته فان بقى يف مضيق هذا االستغراق و مل يتخلص اىل فضاء االطالق فالويل له كل                        
ه العناية القصوى   الويل ملا مل يتيسرله ما هو املقصود منه وضاع جوهر استعداده فضلّ ضالال بعيداً و ان سبقت له احلسىن و ادركت                    

 .رفع رأسه و تذكر ما ضلّ عنه فرجع القهقري قائال
 :بيت

 انْ حج قوم اىل ترب و احجار* اليك يا منيىت حجى و معتمري 
و ان حصل له االستغراق ثانيا يف شهود املطلوب االقدس على احسن طرق و تيسر له التوجه اىل اجلناب املقدس باكمل                     

ئذ و اندرجت يف غلبات انواره فاذا بلغ هذا االستغراق اىل ان نسى املتعلَّق الظلماين رأسا و جهل نفسه و                     وجوه تبعه الظلمة حين   
توابع وجوده كلية فاستهلك يف مشاهدة نور االنوار و حصل له حضور املطلوب وراء االستار شرف بالفناء اجلسدي و الروحي و                     

ناء فيه فقد متّت له جهتا الفناء و البقاء و صح عليه اطالق اسم الوالية حينئذ فحينئذ                 ان حصل له البقاء بذلك املشهود ايضا بعد الف        
ال خيلو حاله من امرين ِاما االستغراق يف املشهود بالكلّية و االستهالك فيه على الدوام و ِاما الرجوع اىل دعوة اخللق اىل احلق عز                         

 اىل املطلوب و    )١(مع اخللق فيتخلص النور حينئذ من الظلمة املندرجة فيه املتوجه         سلطانه بان يصري باطنه مع اهللا سبحانه و ظاهره          
يصري ذا التخلص من اصحاب اليمني و هو و ان مل يكن له يف احلقيقة ميني و ال مشال لكن اليمني اوىل حباله و انسب بكماله                             

 و ترتل تلك الظلمة من ذلك       )٢()كلتا يديه ميني  ( شأنه عز شأنه     جلامعيته اجلهة اخلريية مع اشتراكهما يف اليمن و الربكة كما وقع يف           
النور يف مقام العبادة و اداء الطاعة و نعىن بالنور الالّ مكاين الروح بل خالصته و بالظلمة املقيدة باجلهة النفس و كذا املراد بالباطن                        

توجهاً اليه و اختالطا مع بين نوعهم فما معىن االستهالك و           و الظاهر فان قال قائل ان لالولياء املستهلكني ايضا شعوراً بالعامل و              
التوجه بالكلية على الدوام و ما الفرق بينهم و بني املرجوعني اىل العامل للدعوة قلنا ان االستهالك و التوجه بالكلية عبارة عن توجه                       

لشعور بالعامل و حنوه امنا يكون باحلواس و القوى         الروح و النفس معا بعد اندراج النفس يف انوار الروح كما مرت االشارة اليه و ا               
و اجلوارح اليت هي كالتفاصيل للنفس فامل امللخص مستهلك يف ضمن انوار الروح يف مطالعة املشهود و تفصيله باق على                       

النوار للدعوة و   الشعور السابق من غري تطرق فتور فيه خبالف املرجوع اىل العامل فان نفسه بعد كوا مطمئنة خترج من تلك ا                     

                                                 
 يف هندوستان.]  م١٦٢٥. [ هـ١٠٣٤ سنة االمام الرباين امحد الفاروقي تويف) ١(
 .بالتذكري كما يف سائر نسخ القلمية املوجودة عندنا مرفوع على انه نعت النور او بالتأنيث و مشى عليه املعرب جمرور على انه نعت للظلمة هذا و اهللا اعلم) ١(
 )و كلتا يدي ريب ميني مباركة( قال املعرب رواه مسلم عن عبد اهللا بن عمرو و الترمذي عن ايب هريرة بلفظ) ٢(
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حتصل له املناسبة حينئذ مع العامل فيقع الدعوة بسبب تلك املناسبة يف معرض االجابة و اما ان النفس جمملة و احلواس و حنوها                          
تفاصيلها فألنّ النفس هلا تعلق بالقلب الصنوبري و هو املتعلق للروح بتوسط احلقيقة اجلامعة القلبية و الفيوض الواردة من الروح                     

د امجاال اوال عليها مث بتوسطها اىل سائر القوى و اجلوارح تفصيال فخالصتها موجودة يف النفس امجاال فظهر الفرق بني الفريقني                     تر
و مما ينبغي ان يعلم ان الطائفة االوىل من ارباب السكر و الثانية من ارباب الصحو و الشرافة لالوىل و الفضيلة لالخرى و املقام                         

ية و الثاين للنبوة شرفنا اهللا سبحانه بكرامات االولياء و ثبتنا على كمال متابعة االنبياء صلوات اهللا تعاىل و                     االول مناسب للوال  
سالمه على نبينا و عليهم و على مجيع اخوانه من امللئكة املقربني و العباد الصاحلني اىل يوم الدين آمني احملرر الداعى و ان مل حيسن                         

 ). كان مكتوم الشريف حمرراً بالكلمات العربية املي القرطاس على حنو امالئهمالعربية لعجميته لكن ملا

و قال ايضا يف املكتوب التاسع و التسعني الذي ارسل اىل املال حسن الكشمريي يف جواب استفساره عن كيفية دوام                     
ما وقع فيه من االستفسار عن كيفية       قد شرف مكتوبكم الشريف بوصوله و       (احلضور و اجتماعه مع النوم الذي هو معدن الغفلة          

دوام احلضور و اجتماعه مع حالة النوم اليت هي حالة الغفلة و تعطل القوى و االدراك من اوهلا اىل آخرها كما اخرب بعض اكابر                         
بد من بياا   ان حل هذا املشكل مبين و موقوف على متهيد مقدمة ال          ) ايها املخدوم (هذه الطائفة العلية حبصول هذه الدولة العظيمة        

فاقول ان طريق الترقي و العروج كان مسدودا للروح االنسانية قبل تعلقها ذا اجلسم اهليوالين و كانت مقيدة و حمبوسة يف حبس                      
و ما منا اال له مقام معلوم و لكن كانت قد اودعت يف طبعها جوهرة نفيسة و هي االستعداد للعروج و الترقي بشرط الرتول و                           

 على امللك مقررة من هذه اجلهة فجمع احلق سبحانه من كمال كرمه ذلك اجلوهر النوراين ذا اجلسم الظلماين                     كانت مزيتها 
فسبحان من مجع بني النور و الظلمة و قرن االمر باخللق و ملا كان كل من هذين الشيئني واقعا يف مقابلة اآلخر و نقيضا له يف                            

روح نسبة التعشق و التعلق بالنفس حتقيقا هلذا االجتماع و تقريرا ذا االنتظام و جعل               احلقيقة اعطى احلكيم املطلق جل سلطانه لل      
رمز ) ٥-٤: التني*  ثُم رددناه اَسفَلَ ساِفِلني      *لَقَد خلَقْنا اِْالنسانَ ِفي اَحسِن تقِْوٍمي       (هذا التعلق سببا لالنتظام و يف وقوله تعاىل         

 الترتيل للروح و تعلقها من قبيل املدح مبا يشبه الذم يف احلقيقة فتهافتت الروح اىل عامل النفس بالتمام و                      اىل هذا البيان و هذا    
توجهت اليه بكليتها بواسطة تلك النسبة احلبية و جعلت نفسها تابعة هلا بل نسيت نفسها مرة واحدة و صارت تعرب عن نفسها                       

اا تأخذ حكم كل شئ تتوجه اليه من كمال لطافته فاذا نسيت نفسها فال جرم               بالنفس االمارة و هذا لطافة اخرى للروح حيث         
اا نسيت ايضا حضوره السابق مع مرتبة الوجوب تعالت و تقدست بالضرورة و توغلت يف الغفلة بالتمام و اخذ حكم الظلمة                      

اهم اليه سبحانه بواسطة هؤالء االكابر و       فبعث اهللا من كمال كرمه و شفقته على عباده االنبياء عليهم الصالة و السالم و دع                 
امرهم مبخالفة النفس اليت هي معشوقة الروح فمن رجع القهقري فقد فاز فوزا عظيما و من مل يرفع رأسه و اختار اخللود اىل                          

روح بالنفس  االرض فقد ضل ضالال بعيدا هذا و لنرجع اىل اجلواب عن االشكال و نقول انه قد فهم من هذه املقدمة من اجتماع ال                      
ان فناء الروح يف النفس و بقاءها ا فحسب فال جرم تكون غفلة الظاهر عني غفلة الباطن ما دام هذا االجتماع و االنتظام موجودا                       
و يكون النوم الذي هو غفلة الظاهر عني غفلة الباطن فاذا طرأ اخللل على هذا االنتظام و اعرض الباطن عن حمبة الظاهر و اقبل على                         

 ابطن البطون و زال الفناء و البقاء اللذان كانا للروح قبل و حصل هلا الفناء يف الباقي احلقيقي و البقاء به تعاىل و تقدس فال                           حمبة
تؤثر غفلة الظاهر حينئذ يف حضور الباطن و كيف تؤثر فان الباطن قد ادبر عن الظاهر بالتمام و جعله خلف ظهره و مل يبق للظاهر                         

صال فيجوز حينئذ ان يكون الظاهر غافال و الباطن حاضرا و ال حمذور فيه اال ترى ان دهن اللوز مثال ما دام                        سبيل اىل الباطن ا   
ممتزجاً باللوز حكمه حكم اللوز فاذا ميز عن اللوز ظهر التغاير و التمايز يف االحكام فاذا اراد اهللا سبحانه ارجاع مثل صاحب هذه                       

http://kotob.no-ip.org
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لظلمات النفسانية بتوسط شريعته اليت شرعها يرتل اىل العامل بطريق السري عن اهللا باهللا فيكون                الدولة اىل العامل لتخليص اهله من ا      
توجهه اىل العامل بالتمام من غري تعلق م النه على تعلقه السابق يعىن جبناب القدس و امنا اورد اىل هذا العامل من غري اختيار منه                           

ني يف االعراض عن جناب قدسه تعاىل و تقدس و االقبال على اخللق و لكن ال مناسبة                 فهذا املنتهي له شركة صورية مع سائر املبتدئ       
االقبال على اخللق يف حق هذا املنتهي بال اختيار منه ال رغبة            ) و ايضا (بينهما يف احلقيقة فان بني التعلق و عدم التعلق تفاوتا فاحشا            

 و يف حق املبتدئ ذايت و مع الرغبة له فيه و ليس فيه رضا احلق سبحانه و                  له فيه و امنا ذلك لكون رضاء اهللا تعاىل يف ذلك االقبال           
ان املبتدئ ميكن له االعراض عن اخللق و االقبال على احلق تعاىل و تقدس و ذلك حمال يف املنتهي فان دوام                      ) و فرق آخر  (تعاىل  

) اللهم الرفيق االعلى  ( دار الفناء اىل دار البقاء فيكون نداء         االقبال اىل اخللق الزم ملقامه و مرتبته اال ان يتم امر دعوته و ارحتل من              
حينئذ نقد وقته و نقد اختلف مشائخ الطريقة قدس اهللا اسرارهم يف تعيني مقام الدعوة فقال مجاعة منهم انه مقام اجلمع بني التوجه                       

ملقامات و قد اخرب كل شخص عن مقامه و االمر          اىل اخللق و التوجه اىل احلق و االختالف فيه مبين على االختالف يف االحوال و ا               
عند اهللا تعاىل و ما قال سيد الطائفة جنيد رضي اهللا تعاىل عنه من ان النهاية هي الرجوع اىل البداية موافق ملقام الدعوة الذي حرر                          

الذي حررمتوه ليس فيه    ) نام قليب تنام عيناى و ال ي    ) (و حديث (يف هذه املسودة فان الوجه و التوجه يف البداية اىل اخللق بالتمام              
اشارة اىل دوام احلضور بل هو اخبار عن عدم الغفلة عما جيري عليه و على امته عليه الصالة و السالم و عما يصدر منه صلّى اهللا                           

حفظ امته مل تكن    عليه و سلّم من االحوال و هلذا مل يكن نومه ناقضا لوضوئه عليه الصالة و السالم و ملا كان النيب مثل الراعي يف                        
ميكن ان يكون اشارة اىل التجلي      ) يل مع اهللا وقت ال يسعين فيه ملك مقرب و ال نيب مرسل            ) (و حديث (الغفلة الئقة ملنصب نبوته     

الربقي الذايت على تقدير صحته و ايضا ان هذا التجلي ليس مبستلزم للتوجه اىل جناب احلق سبحانه بل هو من ذلك اجلانب االقدس                       
 . فيه للمتجلى له بل هو من قبيل سري املعشوق يف العاشق لشبع العاشق من السريال صنع
 :بيت

 لكنها قبلت له لصفائها* ال الكون يف املرآة من حركاا 
و ينبغي ان يعلم ان احلجب املرتفعة ال تعود على تقدير الرجوع بل مع وجود ارتفاع احلجب يكون املنتهي مشغوال                      

اخللق به و مثل هؤالء االكابر كمثل شخص له كمال التقرب من امللك حبيث ليس بينهما حائل و مانع اصال                    باخللق الرتباط فالح    
ال صورة و ال معىن و مع ذلك شغله امللك بقضاء حاجات ارباب احلوائج و خدمام و هذا فرق آخر ايضا بني املبتدئ و املنتهي                          

 ).السالم عليكم و على سائر من اتبع اهلدىاملرجوع فان املبتدئ حمجوب خبالف ذلك املنتهي و 
 

 املقصد الرابع يف بيان ان ذات اهللا خمالفة لسائر الذوات
اعلم ان اهللا تعاىل قد ترته عن ان يدركه احد او يتصوره عقل فال حتيط به االفكار و الظنون و ال جمال للعقل يف تصور                          

ان به تعاىل امنا هو على ما جاء به الشرع من بيان صفاته و ما يليق جبنابه تعاىل                حقيقته و كنه ذاته تعاىل فاالعتماد يف ذلك و يف االمي          
و ما يستحيل عليه كالشريك و الولد و الصاحبة و غري ذلك و مع هذا فقد قررنا سابقا من بيان التعاضد بني الشرع و العقل و ان                           

 .حيل من البديهيات االولية كالشريك و الولد و الصاحبةالعقل قد يدرك املستحيل و مييزه عن غريه و ال سيما اذا كان املست
و اما اقامة الدالئل على امتناع هذه الثالثة على اهللا تعاىل فهي من باب التنبيه للغافل يف احلقيقة اذ العقل التام يدرك                        

صمد الذي مل يلد و مل يولد و مل         بطالن ذلك بالبداهة و انكار البداهة مكابرة و تعصب وراثى فاهللا سبحانه و تعاىل و هو االحد ال                 
يكن له كفوا احد املبدئ املعيد الفعال ملا يريد ذوالعرش ايد له االمساء احلسىن و ليس جبسم مصور و ال جوهر حمدود و مقدر و                          
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 حتله االعراض بل ال     انه ال مياثل االجسام ال يف التقدير و ال يف قبول االنقسام و انه ليس جبوهر و ال حتله اجلواهر و ال بعرض و ال                        
مياثل موجودا و ال مياثله موجود ليس كمثله شئ و ال هو مثل شئ و انه ال حيده املقدار و ال حتويه االقطار و ال حتيط به اجلهات و                             

تمكن و  ال االرضون و السموات و انه استوى على العرش الذي قاله و باملعىن الذي اراده استواء مرتها عن املماسة و االستقرار و ال                      
احللول و االنتقال ال حيمله العرش بل العرش و محلته حممولون بلطف قدرته و مقهورون يف قبضته و هو فوق العرش و فوق كل                         
شئ اىل ختوم الثرى فوقية ال تزيده قربا اىل العرش و السماء بل هو رفيع الدرجات عن العرش كما هو رفيع الدرجات عن الثرى و                         

شئ موجود و هو اقرب اىل العبد من حبل الوريد فهو على كل شئ شهيد و ال مياثل قربه قرب                      هو مع ذلك قريب من كل       
االجسام كما ال مياثل ذاته ذات االجسام و انه ال حيل يف شئ و ال حيل شئ فيه تعاىل عن ان حيويه مكان كما تقدس عن ان حيده                             

ليه كان و انه باين خملوقاته بذانه و صفاته ليس يف ذاته و ال يف               و هو اآلن على ما ع     . زمان بل كان قبل ان خلق الزمان و املكان        
صفاته نقص قد تقدس عن التغري و االنتقال و ترته عن الشريك و الولد و الصاحبة و التلويث ال حتله احلوادث و ال تعتريه العوارض                         

يادة االستكمال و انه يف ذاته معلوم       بل ال يزال يف نعوت جالله مرتها عن كل نقص و زوال و يف صفات كماله مستغن عن ز                    
الوجود بالعقول مرئي باالبصار يف دار القرار له القدرة التامة ال يعتريه عجز و ال سهو و ال خطأ و ال نسيان و ال تأخذه سنة و ال                            

 بيمينه و انه املنفرد     نوم و ال يعارضه فناء و ال موت ذوامللك و امللكوت و العز و اجلربوت له االمر و القهر و السموات مطويات                      
باخللق و االختراع املتوحد يف االجياد خلق العامل و اعماهلم و قدر ارزاقهم و آجاهلم ال يشذ عن قبضته مقدور و ال تعزب عن                          

جيري قدرته تصاريف االمور ال حتصى مقدوراته و ال تتناهى معلوماته و ال تتعلق قدرته باملمتنع و املستحيل العليم احمليط جبميع ما                       
من ختوم االرضني اىل اعلى السموات ال يعزب عن علمه مثقال ذرة يف االرض و ال يف السماء يعلم دبيب النملة السوداء على                         
الصخرة الصماء يف الليلة الظلماء مسيع بصري يسمع و يرى و ال يغيب عن مسعه مسموع و ان خفى و ال يعزب عن بصره مرئى و                           

قائم بذاته ال يشبه كالم اخللق ليس مبخلوق كالمه له االفعال فكل موجود فهو بفعله و خلقه جل                  ان دق متكلم بكالم قدمي ازيل       
 .جالله و عم نواله تعاىل عما يقول املشركون علوا كبريا

 . فلتكن الوهية عيسى من قبيل ما ال تدركه العقول كذات اهللا تعاىلفان قيل

دالة على بطالن الوهيته و كونه فداء فان اثبات ولد هللا مما خيل و يزري مبقام                 و اذا قطعنا النظر عن الرباهني القاطعة ال        قلنا
الربوبية النه يؤول اىل االشراك الن الولد البد و ان يشارك اباه يف االفعال ضرورة بل قد يكون الولد مستقال يف مصاحل ابيه و ال                          

 هذا مما ال خيفى على عاقل ازراؤه بالرب الواحد الذي مل يلد و              سيما اذا اثبت له ولد اهني و يف ايدي اليهود و صلب بايديهم فان             
مل يولد و يكون مقام الربوبية حينئذ اخس من مقام آحاد الناس الذي خيتار على ولده و لو امكنه الفدى العامل عن ولده اذا اصيب                         

 .مبصيبة

يف ابطاهلا و سيجئ ان شاء اهللا تعاىل هلا         هذا و دعوى كونه فداء عن العصاة امنا هي مضحكة االطفال و قد سبق الكالم                
 .مزيد كالم

و ليت شعرى ِلم كان يف االزل بال ولد مث ما الذي احوجه اىل جعل كلمته جسما و اجياد عيسى منها ولدا له و اهللا هو                          
لزم نقصه و احتياجه تعاىل     الغين يف ذاته و صفاته غري حمتاج لشيئ مستجمع جلميع صفات الكمال ازالً و ابداً و اثبات الولد له يست                   

عن كل نقص وِلم مل جيعل عيسى فداء حني ما عصى آدم عنه و عمن سيولد من العصاة و ِلم اخر الفداء عن قبول توبة آدم بل                             
ده يقتضي ان يكون قبول التوبة بعد الفداء بل مع االفداء الحاجة اىل التوبة و ما فائدة بعثة الرسل بل كان خيلق آدم و جيعل اوال                         
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 .اشقياء مجيعا مث يفدي بولده عنهم و يا هلا من مضحكة
 

 املقصد اخلامس يف بيان ان امعان العقول و تأملها يف امر ليس كتأمل عقل واحد
ألن مراتب العقول متفاوتة اذ ال يقول عاقل ان عقل آحاد االمة مثال كعقل نبيها اال ترى انه اذا حكم احد بقضية لدليل                       

 فرد الدليل و نقضه او عارضه او منع مقدمة من مقدماته و هكذا و قد تبلغ االعتراضات و احملاكمات اىل عشرة                      ظهر له مث اتى ثان    
مراتب كما ال خيفى على من له حظ كتب الكالم و احلكمة و املنطق فقد حصل الشك فاذا اجتمعت عقول عشرة مثال على حكم                        

 به عقل واحد بالضرورة و انكاره مكابرة و اخلطأ يف االمور النظرية ال              واحد فان احلكم يتقوى و يترجح على خالفه الذي حكم         
 .يقدح يف حكم العقل

هذا و ال يقول عاقل بعدم االعتداد بالعقل النه من املعلوم بالبداهة انه لوال العقل ملا عرفت صحة دعوى االنبياء و                        
 .املرسلني و ملا عرف احملال من غريه

نصارى من اهل الشام قد حاول فيه ابطال حكم العقل و حكم فيه بعدم افادة تكثر                 و قد وقفت على كتاب لبعض ال      
العقول و غرضه من ذلك انه ملا رأى بطالن كون عيسى ولدا هللا تعاىل عما يقول املشركون علوا كبريا و بطالن كونه فداء عن                          

لكتب السماوية على انه ملا ثبت تناقض االناجيل         استند بزعمه اىل النقل يف ذلك و اتى النقل يف ا           . العصاة حبسب بداهة العقل   
االربعة مبا سنقرره لك و نوضحه ارتفع الوثوق عنها فلم تصح لالستدالل ا بل يعلم العاقل من ذلك التناقض اا ليست من اهللا                        

مل يتبع هوى آبائه و قد ذكر       تعاىل و لو كانت من عند اهللا تعاىل ملا وجدوا فيها اختالفا كما هو معلوم ببداهة عقل العاقل الذي                     
النصراين يف كتابه املذكور الثبات انه قد يصدر عن العقل حكم فاسد امثلة منها قوله كمن حيكم جبودة استعمال املسكرات مثال                      
اعتمادا على اجتالا للسرور و يصرف النظر عن ملحقاا فيخسر صحة جسمه و حسن صيته و يربح الفقر و العار املهني بني                        

ناس و هكذا من حيكم بصالح ديانة ما بناء على ما يراه من اوامرها بعبادة البارئ تعاىل و اقرارها بوحدانيته و كوا تأمر بالرب و                         ال
تنهى عن الفحشاء و يصرف نظره عن البحث فيما تدخله حتت اعمال الرب كمقاتلة خمالفيها و سلب امواهلم و سفك دمائهم او ما                       

مل الرمحة او النصيحة او احملبة او االكرام حنو خمالفيها فيسقط فيما هو اشد من الكفر باعتقاده ان اخلالق                    تدخله حتت الفحشاء كع   
الرؤف يطلب من البشر عبادة مثل هذه و هكذا من يعتقد يف نفسه حسن الفطنة و مسو املعرفة النه قد ادرك بعض العلوم و لذلك                          

ه بالفضل على غريه و يريد ان خيضع مجيع التصرفات البشرية آلرائه فيسقط يف رذيلة               يزدرى مبن يراه ليس من ارباا و حيكم لنفس        
 .الكربياء اليت ال حتتاج اىل برهان على محاقة املتصفني ا انتهت خرافته

قل اقول و باهللا التوفيق اما قوله كمن حيكم جبودة استعمال املسكرات اعتمادا على اجتالا للسرور اخل فباطل الن كل عا                   
حيكم بعدم جودة استعماله حىت من يرى اباحته كالنصارى و اليهود فام متفقون على مضاره احملسوسة و قبحه عقال و اما ميلهم                      
اليه فمن هوى النفس االمارة بالسوء و كذا مجيع ما تلتذ به النفس مما حرمه اهللا تعاىل و امليل النفسي غري العقل و ال حكم للعقل                           

 لدى من مييل اىل شربه كما ال خيفى على من الحظ وجدانه و تصوره بعقله و مل يكابر و قد التبس على النصراين                        جبودة االستعمال 
املذكور العقل فلم يفرقه عن امليل النفسي و اين هذا من ذاك و ال بدع ان التبس عليه حكم وقع يف مثل هذا االلتباس بل فيما هو                            

 .اعظم منه
 بصالح ديانة ما اخل فيعىن بذلك معاشرنا االمة احملمدية و ما اغفل هذا االمحق عن موسى                  و اما قوله و هكذا من حيكم      

بن عمران عليه السالم و عما امر به يف قتل قوم فرعون و استئصاهلم باملرة من غري طلب للجزية خبالف ما امر به نبينا حممد صلّى                           
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 القتال مع الكفار و مع هذا فقد امر ايضا باخذ اجلزية من اهل الكتاب و عدم                 اهللا تعاىل عليه و سلّم فانه امر بالدعوة اىل االسالم و          
قتلهم فاين هذا التسامح من دين موسى احملتوي على التشديد و كيف طلب اهللا تعاىل ذلك من موسى عليه السالم فماهو جوابك                       

 .فهو جوابنا فتيقظ
 به معاشرنا االمة احملمدية ايضا و هو كما قال فان آثار             و اما قوله و هكذا من يعتقد يف نفسه حسن الفطنة اخل فيعىن             

املسلمني و تأليفام البليغة يف كل فن موجودة و امعان افكارهم يف املعاين الدقيقة تدل عليه كتبهم اليت ال يفهمها اال من رزقه اهللا                         
لركاكة و اخلرافات الظاهرة الدالة على قصور فهم        تعاىل فهما ثاقبا و من نظر اىل كتب خمالفي املسلمني و دفاترهم و ما فيها من ا                

اهاليها عرف مقدار املسلمني و جاللة قدرهم و رفعة كتبهم الن االشياء تتميز باضدادها بل من املعلوم بالبداهة ان مجيع امللل امنا                       
 تعاىل املوجب للحمد و     تعلموا التمدن من االسالم و من كتبهم و شاهد الوجود يشهد بذلك و هذا من باب التحدث بنعم اهللا                   

الشكر و ليس غرض املسلمني من دعواهم الفضل و خضوع الناس آلرائهم و ال الكرب على من سواهم حاشاهم عن كل رذيلة يف                        
الفعل و القول و االعتقاد بل عندنا الكربياء هللا تعاىل و ليس دعوة الناس اىل االسالم من باب طلب اخلضوع آلرائهم كما زعم هذا                        

ق و اين الدعوة من طلب اخلضوع و الكربياء و حنن معاشر املسلمني مأمورون ذه الدعوة طلبا ملرضاة اهللا تعاىل ال هلوى                        االمح
النفس املؤدي اىل الكربياء كما تشهد بذلك كتبنا العالية املقدار فان كنت يف ريب مما ذكرنا فراجع القرآن العظيم و تدبر ما فيه و                        

فيها من مكارم االخالق و يف هذا القدر كفاية ملن القى السمع و هو شهيد و اىن عربت عنه باالمحق لتعبريه                      الكتب احملمدية و ما     
 .عنا معاشر املسلمني باحلمق كما سبقت عبارته و مع هذا فاين ال اغفل عن حسن اادلة اليت امر اهللا تعاىل ا مع اهل الكتاب

  مذاهب النصارى و اعتقادهماملقصد السادس يف بيان بعض امللل و بيان
اعلم ان االنسان اما ان اليرى حمسوسا و ال معقوال و هم السوفسطائية و اما ان يرى حمسوسا و ال يرى معقوال و هم                           
الدهرية و اما ان يرى معقوال و ال يرى حمسوسا و ال قائل به او يرى حمسوسا و معقوال و ال يرى حدودا و احكاما و هم الفالسفة او                             

 حمسوسا و معقوال و حدودا و احكاما و ال يرجع اىل شرع و هم الصابئة او يرى حمسوسا و معقوال و حدودا و احكاما و شرعا                           يرى
و ال يرجع اىل كتاب حمقق و هم اوس او يرى حمسوسا و معقوال و حدودا و احكاما و شرعا و يرجع اىل كتاب حمقق و ال يعترف                             

وسا و معقوال و حدودا و احكاما و شرعا و نسخا و يرجع اىل كتاب حمقق و ال يعترف برسالة نبينا                     بالنسخ و هم اليهود او يرى حمس      
حممد صلّى اهللا عليه و سلّم و هم النصارى و القائلون جبميع ما ذكر مع اميام برسالة حممد صلّى اهللا عليه و سلّم هم املسلمون فاملليون                          

 .وهلم اىل هذه االقسام الثمانية و ان تفرعت عنها فرق كثريةو املنتحلون حبسب هذه القسمة تنقسم اص
و هذه االصول تنقسم اىل ثالثة اقسام قسم فاسد من اصله باق على فساده و هم املنتحلون و قسم صحيح من اصله غري                       

 .باق على صحته و هم املليون غري املسلمني و قسم صحيح من اصله باق على صحته و هم املسلمون
اقنوم االب و اقنوم االبن و اقنوم روح        :  هذا فاعلم ان النصارى قائلون ان اهللا تعاىل جوهر واحد و ثالثة اقانيم             اذا علمت 

القدس و ان الثالثة واحد يف اجلوهر خمتلفة االقانيم و قال بعضهم اا اشخاص و ذوات و قال بعضهم اا خواص و قال بعضهم                         
هو الذات و اقنوم االبن هو الكلمة و هي العلم و اا مل تزل متولدة من االب ال على                    اا صفات و قال بعضهم ان اقنوم االب         

سبيل التناسل بل كتولد ضياء الشمس عنها و ان اقنوم روح القدس هي احليوة و اا مل تزل فائضة بني االب و االبن و االقنوم                           
 .عندهم هو الشخص

 النسطورية فاما اليعقوبية فهم فرق كثرية و هم قائلون بان املسيح عليه              اليعقوبية و امللكية و   : و النصارى ثالثة مذاهب   
السالم طبيعة واحدة من طبيعتني احدمها طبيعة الالهوت و االخرى طبيعة الناسوت و ان هاتني الطبيعتني تركبتا كما تركبت                      
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ذه الطبيعة الواحدة و الشخص الواحد هو املسيح    النفس مع البدن و احتدتا فصارتا انسانا واحدا وجوهرا واحدا و اهلا واحدا و ان ه               
و هو اله كله و انسان كله و هو شخص واحد و طبيعة واحدة من طبيعتني و منهم من يقول باملمازجة بني اقنوم االب و اقنوم                            

مة خالصة و   روح القدس و صارفهما شئ ثالث كما متتزج النار بالفحمة فيصري منها مجرة و اجلمرة ليست نارا خالصة و ال فح                     
هذا موافق ملا يف تسبيحة اميام من قوهلم نزل من السماء و جتسد من روح القدس و صار انسانا و لذلك قالوا املسيح جوهر من                          
جوهرين و اقنوم من اقنومني و يقولون ان مرمي ولدت اهللا تعاىل عز و جل و ان اهللا تعاىل تأمل و صلب متجسدا و دقت املسامري يف                           

 .يه و مات و دفن و قام من بني االموات بعد ثالثة ايام وصعد اىل السماءيديه و رجل
و اما النسطورية فهم فرقة واحدة و ظاهر قوهلم ان االحتاد على معىن املساكبة و ان الكلمة جعلته حمال ادرعته ادراعا و                       

فص بالشمع و صورة الوجه باملراة من غري ان         قالوا ان املسيح جوهران اقنومان و قال بعضهم ان االحتاد وقع به كما احتد نقش ال                
يكون قد انتقل نقش من الفص اىل الشمع او من الوجه اىل املرأة و قال بعضهم احتاد الكلمة هو ظهورها و ظهور املعجزات عليها                         

ه و ان طبيعة    و قال ايضا ان املسيح شخصان و طبيعتان هلما مسية واحدة و ان طبيعة الالهوت اليت للمسيح غري طبيعة ناسوت                     
الالهوت ملا احتدت بالناسوت و بالكلمة صارت الطبيعتان جبهة واحدة و ارادة واحدة و الالهوت اليقبل زيادة و ال نقصانا و ال                       
ميتزج بشئ و الناسوت يقبل الزيادة و النقصان فكان املسيح بذلك اهلا و انسانا و هو اله جبوهر الالهوت الذي ال يزيد و ال ينقص                         

نسان جبوهر الناسوت القابل للزيادة و النقصان و قالوا ان مرمي ولدت املسيح بناسوته و ان الالهوت مل يفارقه قط منذ احتد                      و هو ا  
 .بناسوته

و اما امللكية و هم الروم فيقولون ان االبن االزيل الذي هو الكلمة اليت هي املصورة و املفصلة للمعاين اليت ا يكون                        
 الصوتية و ال النطق اجلرمي جتسد من مرمي جتسدا كامال كسائر اجساد الناس و ركب يف ذلك اجلسد نفسا                    التعقل ليس هي الكلمة   

كاملة بالعقل و املعرفة و العلم كسائر انفس الناس و انه صار انسانا بالنفس و اجلسد الذين مها من جوهر الناسوت و اهلا جبوهر                         
اهيم عليه السالم و هو شخص واحد مل يزد عدده و طبيعتان و لكل واحدة من                 الالهوت كمثل ابيه مل يزل و هو انسان مثل ابر         

الطبيعتني مسية كاملة فله بالالهوتية مسية االب و الروح وله بناسوته مسية ابراهيم و داود و قالوا ان مرمي ولدت اهلا و ان املسيح                        
ان الذي ولدته مرمي مات جبوهر ناسوته وله مسية الالهوت          و هو اسم جيمع الالهوت و الناسوت قد مات و قالوا ان اهللا مل ميت و                 

 .و الناسوت و هو شخص واحد ال شخصان
 املقصد السابع يف ابطال مذاهب النصارى

اما من قال ان االقانيم ذوات و اهلة قدمية فباطل ببداهة العقل النه مع استلزامه تعدد القدمي فال خيلو اما ان تكون االهلة                        
 يف العلم و القدرة و احلكمة او متفاضلة بان يعلم مثال احدهم اكثر من اآلخر فان تساووا يف ذلك كان ما زاد على                        الثالثة متساوية 

الواحد فضال غري حمتاج اليه و ال حيوز ان يكون الفضل و الزيادة يف احلوادث فضال عن القدماء اذ ال معىن لوجود ما كان فضال                          
 .تعاىل اهللا عما يقولون علوا كبريا. ملفضول ناقصا و هل يسوغ احد نسبة النقص اىل االلهغري حمتاج اليه و ان تفاضلوا كان ا

مث ان قول النصارى يف تسبيحهم ان االبن من جوهر ابيه مردود بانه اذا كان االب و االبن قد اشتركا يف جوهري                         
زم التركيب يف كل واحد منهما و هم ال يقولون          يعمهما عموم طبيعة فباي شئ انفصل احدمها عن اآلخر فان قالوا انفصل بفصل يل             

به مع تركب عيسى بداهة و ان مل ينفصل بفصل فال فرق بني االب و االبن و ال يكون كون االب مولدا لالبن باوىل من كون                           
 .االبن مولدا لالب
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ن و يقولون و ال     و يرد عليهم ايضا انه اذا جاز ان يتولد عن االب ذات كتولد ضياء الشمس عن الشمس كما يزعمو                   
يكون متقدما عليه بالزمان جاز ان يكون العامل باسره متولدا عن االب على جهة تولد ضياء الشمس عنها و يلزم حينئذ قدم العامل                       

ت و يستغين عن تولد ابن خيلق العامل فام قائلون بان االبن هو خالق العامل كما يدل عليه قوهلم يف تسبيحة اميام الذي بيده اتقن                        
العوامل كلها و ليس مبصنوع اله حق من اله حق من جوهر ابيه و ايضا يرد عليهم كيف اتقنت العوامل و العوامل متكونة قبل تولده                          

 .من مرمي و هو حادث مصنوع بناسوته
 .فان قالوا الكلمة قدمية

بطل قوهلم ليس مبصنوع النه     قلنا الكلمة لكوا ليست ذاتا بل صفة ال تصلح ان تكون خالقة بل اخلالق ذات اهللا و                    
 .متولد من مرمي فيكون مصنوعا بداهة

 .و احلاصل انه كان خالقا بناسوته فناسوته حادث ال يصلح ان يكون خالقا و ان كان بالهوته و هو الكلمة فال تصلح للخلق ايضا

 .و لو قالوا ما مجيعا
مي و مع ذلك ال جيدي نفعا لتقدم امه على ناسوته فمن            قلنا يلزمكم ان تقول ان عيسى مل يزل متولدا من امهات قبل مر            

 .خلقها على انه على هذا يلزم قدم العامل ايضا و يا هلا من ضاللة و احلمد هللا على دين االسالم
و اما من قال ان االقانيم خواص و صفات فباطل الم اذا قالوا اا ثالث صفات فال بد هلا من موصوف قدمي على ان                         

 .من الناسوت فهو ذات و الذات كيف تكون صفة و كذا ذات اهللا ال تكون صفةعيسى مركب 
و اما قوهلم باالحتاد فباطل الم اذا قالوا ان املسيح جوهر من جوهرين و اقنوم من اقنومني كما ذهبت اليه اليعقوبية                       

ليه قبل االحتاد او بقي احدمها حباله و مل يتغري          فنقول هلم ال خيلو اما ان يكون احدمها ابطل اآلخر عند االحتاد و اخرجه عما كان ع                
 .و مل يبطل اآلخر

فان قالوا ان كل واحد منهما مل يتغري عما كان عليه فقد خرجوا عن طريق اليعقوبية اىل طريق النسطورية يف اما باقيان                      
 .حباهلما جوهران و اقنومان بعد االحتاد

ريورما واحدا كيف يقول عاقل ببقاء اجلوهرين حباهلما بل يكون اجلوهران           و يرد عليهم ايضا انه بعد احتاد الشيئني و ص         
واحدا و يتغري حاهلما باالحتاد اذ االحتاد يقتضي ذلك بداهة و اذا احتدا و صارا شيئا واحدا كيف قلتم ان املسيح مات و اهللا مل ميت                          

يسى ان مات بالهوته و ناسوته لزم موت اهللا و ان مات بالهوته             تعاىل اهللا عن ذلك علوا كبريا الن ع       . فان االحتاد يستلزم موت اهللا    
فقط لزم ذلك ايضا و ان مات بناسوته دون الهوته كما هو مدعاكم بان فارقه الالهوت و صار الناسوت ميتا لزم القول باحللول                        

 . عن ذلك علوا كبرياتعاىل اهللا. يف عيسى و مل يكن ولدا كما تزعمون و على كل تقدير ال خملص لكم عن دعوى احللول
و ان قالوا ان احدمها قد غري اآلخر و ابطله فقد اعترفوا ببطالن االله و لزمهم ان يكون املسيح ال قدميا و ال حمدثا و ال                           
اهلا و ال غري اله اذا كان كل واحد منهما قد خرج عما كان عليه اىل مشاة اآلخر و العيان شاهد خبالف ذلك الن ناسوت                            

 .لى وفق ما عليه ناسوت غريه من الناساملسيح ع
و ان قالوا ان الالهوت ابطل الناسوت ردهم العيان ايضا الن ناسوت املسيح مثل ناسوت غريه يف اجلسمية و ان قالوا ان                      

ران و  الناسوت ابطل الالهوت لزمهم ان يكون احملدث مبطال للقدمي و هو حمال و ممتنع و اما النسطورية يف قوهلم ان املسيح جوه                      
اقنومان فباطل النه ال خيلو اما ان يقولوا اجلوهران قدميان او حمدثان او احدمها قدمي و اآلخر حمدث فان كانا قدميني فقد اثبتوا قدميا                        
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رابعا و هو ناسوت املسيح على ان ناسوته قد حدث من مرمي و ان كانا حمدثني فقد قالوا حبدوث االبن االزيل فلم يكن اهلا وان                          
احدمها قدمي و اآلخر حمدث فقد جعلوا ما تركب من القدمي و احلادث اهلا و عبدوه على ان التركيب يستلزم احلدوث على                       قالوا  

 .االطالق و هو ينايف القدم و االلوهية

مث ان مجيع النصارى ارادوا باالقانيم الذوات على ما هو معتقدهم الذي اسسه هلم رؤساؤهم من البطاركة و املطارنة و                     
ساقفة و االحبار حبضرة امللك قسطنطيوس عند اجتماعهم من آفاق االرض مبدينة قسطنطينية ملا مجعهم امللك الجل عمل االجنيل                   اال

 .و كانوا ثالمثائة و مثانية عشر نفرا

ى و هذه صورة تسبيحهم اليت ال يتم هلم قربان اال ا و هي قوهلم و نؤمن باهللا الواحد االب مالك كل شئ صانع ما ير                        
و ما ال يرى و بالرب الواحد اليسوع املسيح ابن اهللا بكر اخلالئق كلها اله حق من اله حق من جوهر ابيه الذي بيده اتقنت العوامل                          
و خلق كل شئ من اجلنا معاشر الناس و من اجل خالصنا نزل من السماء و جتسد من روح القدس و صار انسانا و حبل به و                            

و صلب يف ايام بيطيوس و سالطوس و دفن يف اليوم الثالث كما هو مكتوب و صعد اىل السماء و                      ولد من مرمي البتول و تأمل       
جلس عن ميني ابيه و هو مستعد للمجئ تارة اخرى للقضاء بني االموات و االحياء و نؤمن بروح القدس الواحد روح احلق الذي                        

امة ابداننا و احلياة الدائمة اىل ابد اآلبدين فهذا اعتقاد مجيع فرق             خيرج من ابيه روح حمبته و مبعبودية واحدة لغفران اخلطايا و بقي            
 .النصارى ال خيتلفون يف شئ منه ابدا

اذا عرفت قوهلم فاعلم ما فيه من اخللط و اخلبط و التناقض مع ما فيه من اهلذيان الباهت فان قوهلم نؤمن باهللا الواحد                         
زم ان يكون االبن الذي يعنون به املسيح مملوكا مصنوعا النه شئ من االشياء              االب مالك كل شئ صانع ما يرى و ما ال يرى يستل           

 .و هو داخل حتت قوهلم كل شئ القضية الكلية فيكون مملوكا هللا تعاىل سواء كان مما يرى او مما اليرى فهو مصنوع فال يكون اهلا

لد من ابيه قبل العوامل كلها ال يعقل اال اذا          مث ان قوهلم نؤمن بالرب الواحد اليسوع املسيح بكر اخلالئق كلها الذي و             
تقدم زمان و الدته على خلق العامل فيكون خملوقا و مصنوعا فيناقض قوهلم و ليس مبصنوع اله حق من اله حق على ان الوالدة تنايف                         

 .عدم كونه مصنوعا

بيه يف اجلوهر و االفعال و التماثل       و قوهلم من جوهر ابيه و بيده اتقنت العوامل و خلق كل شئ يستلزم ان يكون مثال ال                 
يقتضي عدم االتصال فما الفرق بني االب و االبن و مل كان هذا ابا و ذاك ابنا و مل يكن االمر بالعكس او يكونا اخوين و مع هذا                            

ن الصانع و   فقوهلم صانع ما يرى و ما ال يرى يف حق االب خيالف قوهلم و خلق كل شئ يف حق االبن فان القول االول يدل على ا                         
 .اخلالق لكل شئ هو االب

و القول الثاين يدل على ان االب خالق كل شئ فيا هلا من مناقضات بديهية و خرافات نستعيذ باهللا تعاىل من سوء الفهم                       
 و قلة التدبر و اتباع اهلوى و الشيطان و كيف حيكم ذو عقل مستقيم بعبادة مولود من امرأة بشرية قد صلب و مات و تأمل فان                          
قلتم ايها النصارى ان املصلوب هو اهللا تعاىل فيلزم ان تكون مرمي ولدت اهللا تعاىل و ان قلتم ولدت انسانا و ان املقتول املصلوب هو                     
انسان فقد ابطلتم شريعة اميانكم و يلزمكم ان تكونوا عابدين اهلا ولدته امرأة آدمية فمكث على وجه االرض ثالثني سنة جتري                       

 . كالتربية و الصحة و السقم و االمن و اخلوف و االكل و الشرب و التعلم و التعليمعليه احكام البشر

اىل هنا وقف قلم مؤلفه رمحه اهللا تعاىل حسب ما وقفت على مسودته و انا الفقري اىل اهللا تعاىل السيد حسن جنل املرحوم                       
: لعشرين بعد الثالمثائة و االلف هجرية تاريخ التحرير       السيد حممد و كان ختام التحرير يوم السادس عشر من شهر سنة احلادية و ا              
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 .بلغ و له احلمد على حسب الطاقة تصحيحا و مقابلة على مسودة املؤلف رمحه اهللا تعاىل. ق.  هـ١٣٢٣
 
 

 
 كتاب

 السيف الصقيل
 يف

 الرد على رسالة الربهان اجلليل للعالمة النبيل و الفهامة اجلليل
 لسيد عمر التميمي الداريحضرة االستاذ الشيخ بكر بن ا

 احلنفي النابلسي عفى اهللا عنهما و غفر هلما
 و للمسلمني امجعني آمني

 
 يآ اَهلَ الِْكتاِب تعالَوا ِالَى كَِلمٍة سوآٍء بيننا وبينكُم اَالَّ نعبد ِاالَّ اَهللا

عا بنضعِخذَ بتالَ يئًا ويِبِه ش ِركشالَ ناواببا اَرض 
 ِمن دوِن اِهللا فَِانْ تولَّوا فَقُولُوا اشهدوا

 ِبانا مسِلمونَ
 )٦٤: آل عمران(

 
 قُلْ جآَء الْحق وزهق الْباِطلُ ِانَّ الْباِطلَ كَانَ زهوقًا

 )٨١: االسراء(
 
 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 باحلفظ من التغيري و التبديل و الزيادة و النقصان و الصالة و السالم على من                 محداً ملن انزل على عبده الفرقان و خصه       

خص بنسخ مجيع الشرائع و االحكام سيدنا حممد املبعوث اىل كافة االنام املنعوت يف التوراة و االجنيل املتحققة بظهوره دعوة ابيه                      
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 .صحابه املؤيدين باقوى احلجة و الربهانابراهيم اخلليل صلّى اهللا عليه و على آله ذوي اد و الشان و ا
 فيقول راجي العفو و الفتوح من مواله الكرمي الباري بكر بن السيد عمر بن السيد امحد بن السيد موسى                       اما بعد 

 التميمي الداري اين بتوفيق اهللا قد وقفت على رسالة لبعض اذكياء املسيحيني من فرقة بروتستنت يف الرد على ائمة املسلمني يف                      
مسأليت النسخ و التحريف عدد صحيفاا مثانية عشر صحيفة بالقطع الثمن مطبوعة حبروف مصرية سنة الف و مثامنائة و ثالث و                      

 مبطبعة االنكليز يف مدينة اورشليم اي القدس الشريف التابعة ادارا اىل الدولة العلية العثمانية االسالمية مساها                   )١(مثانني ميالدية 
على صحة التوراة و االجنيل زعم فيها انه اقام احلجة القاطعة على املسلمني يف مسأليت النسخ و التحريف و انه                      الربهان اجلليل   

استنبط من اآليات القرآنية صحة التوراة و االجنيل و ان النسختني املوجودتني يف ايديهم اآلن مها عني املوجود ذكرمها يف القرآن و                      
الهتمام بشأما و القيام مبا فيهما من االحكام لينالوا بذلك السعادة االبدية و احلياة السرمدية مع                قد اوجب فيها على اهل االسالم ا      

ما يف آخرها من الطعن و التكذيب الصريح و االستخفاف باحلضرة النبوية و قد نشرها مبشروهم يف االقطار من القرى و االمصار                      
سالم اعتداء زائد خارج عن رسوم النظام لكن الباطل كسيح بل قبيح و ان غطّى               مع ان نشر مثل هذه الرسالة و طبعها يف بالد اال          

وجهه بكل مليح و ملا كان ديننا القومي و صراطنا املتقيم يطالبنا برد الشكوك و الشبه و يرخص لنا مبكافأة املعتدين مبثل ما اعتدوا به                 
              و ان رسالته هذه ما هي اال حمض سفسطة و صرف مغالطة و اين و               اردت ان ارد على هذا املفتري و ابني له افكه و خطأه اجللي

ان كنت ليس يب اهلية هلذا الشأن حلدوث سين وقرب العنفوان و لشغل البال حبوادث االحوال لكن االتكال على معونة الواحد                      
 النقل ملا يلزم عن الثقات الفخام       املنان يرفع عن العبد قيودات االزمان فلذلك شرعت يف املطلوب راجيا متام املرغوب مراعيا صحة              

 ليقطع لساا و ميزق حجتها و       )السيف الصقيل يف الرد على رسالة الربهان اجلليل       (مستمدا التوفيق من امللك العالم و مسيته        
يه بنظر االصالح   برهاا مث املأمول ممن عثر يف هذا الكتاب من ذوي االلباب على شئ زل به الفهم القاصر و العزم الفاتر ان ينظر ال                      

و يستره بذيل السماح فان االعمال بالنيات و االنسان حمل اهلفوات و الفقري معترف بقلة البضاعة و عدم ممارسة هذه الصناعة لكن                      
 .عناية امللك اللطيف اذا الحظت قد يسبق الضعيف كما قيل

 احلقت العاجز بالقادر* ان املقادير اذا ساعدت 
ل ان جيعله خالصا لوجهه الكرمي موصال للفوز جبنات النعيم و ان يرشدين اىل احلق و الصواب و                  فاهللا اسأل و بنبيه اتوس    

يسهل ىل مجيع الصعاب انه اكرم مأمول و اعظم مسئول و ها انا شارع يف املقصود بعون عناية امللك املعبود فاقول قال القسيس                        
فلما كانت التوراة و االجنيل و الزبور هي الكتب املعتربة و           (عدية هكذا   النبيل صاحب الربهان اجلليل بعد البسملة و احلمدلة و الب         

بالعمل ا تنال سعادة الدنيا و اآلخرة و رأينا بعض احبابنا املسلمني غري مهتمني بقراءا فسألناهم عن سبب ذلك فقالوا ان علمائنا                      
 و النقصان اردنا ان نذكر بعض براهني تبطل ذلك مستنبطة من             قالوا حبرمة مطالعتها ال شتماهلا على التغيري و التبديل و الزيادة           

اقول و باهللا التوفيق و به اهلداية اىل اقوم طريق امنا قال علماء املسلمني حبرمة مطالعة هذه الكتب الثالث اليت ذكرها حضرة                      ) القرآن
د و املناقضات و االختالفات و الغلط الكثري و ما          القسيس و غريها من بقية كتب العهد العتيق و اجلديد ملا اشتملت عليه من املفاس              

ذلك اال بسبب وقوع التغيري و التبديل بالزيادة و النقصان كما ستقف عليه يف حمله ان شاء اهللا تعاىل بالتفصيل الشايف و البيان                         
ت و االختالفات و الغلط و      الكايف فمن قال حبرمة مطالعة هذه الكتب فهو مضطر و معذور الن الكالم االهلي مصان عن املناقضا                 

نسبة ذلك اىل اهللا عز و جل كفر و كذا يصان عن تفسيق االنبياء الكرام و تنقيصهم و نسبة الكذب و الزنا و الكفر اليهم الن اهللا                           

                                                 
 .). ميالدية١٨٨٣. ( هجرية١٣٠٠) ١(
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ايها العاقل  تعاىل ملا اصطفاهم هلذه الرتبة الشريفة حفظ ظواهرهم و بواطنهم عن التلبس مبنهي عنه ي حترمي او كراهة و انك لتعلم                      
اللبيب ان تلبسهم بذلك يوجب تنفري اقوامهم املرسلني اليهم فال ينقادون هلم فتبطل فائدة بعثتهم و يفوت االستصالح و الغرض اال                     
من رسالتهم و هو حمال و انا نرى هذه الكتب اليت عناها حضرة القسيس تصرح و تنادي بتفسيقهم و تنقيصهم و ما نرى من نيب                          

نوح اىل املسيح اال و يكون فاسقا او كافرا او كاذبا او زانيا او من اوالد الزنا اعاذنا اهللا من امثال هذه االعتقادات                        ذكر فيها من    
الفاسدة يف حق االنبياء الكرام عليهم الصالة و السالم و اين و ان كنت اكره ان انقل ما نسبوه يف كتبهم املقدسة اىل االنبياء الكرام                         

يات املفتريات و لو على سبيل االلزام لكين ملا رأيت علماء بروتستنت يف هذا الزمن االخري اطالوا السنتهم يف                    من الذنوب و الكفر   
كتبهم كمؤلف رسالة الكندي و صاحب ميزان احلق يف الدين املبني و الصراط املستقيم سيما يف حق سيد املرسلني اطالة فاحشة                      

م و افكهم احببت ان انقل بعضها على سبيل االلزام و اتربأ من اعتقادها بالقلب و                 لتغليط العوام الذين ال وقوف هلم على كتبه       
 .اللسان و استغفر اهللا العظيم الشأن و ليس نقلها اال كنقل كلمات الكفر و نقل الكفر ليس بكفر

 يف  ١٨٧٠ سنة   فاقول من ذلك ماجاء يف العدد الثامن عشر من االصحاح التاسع من سفر التكوين من الترمجة املطبوعة                 
فكان بنوا نوح الذين خرجوا من الفلك ساما و حاما و يافث و حام هو ابو كنعان و بدا نوح رجل                     «حق نوح عليه السالم هكذا      

فالح حيرث يف االرض و غرس كرما و شرب مخرا و تعرى داخل خبائه فابصر حام ابو كنعان عورة ابيه و اخرب اخويه خارجا اخل                         
اهـ ففي هذا الكالم تصريح     »  مخره علم مبا فعل ابنه الصغري فقال ملعون كنعان عبد العبيد يكون الخوته              و ملا استيقظ نوح من    

بان نوحا شرب اخلمر و سكر و صار مكشوف العورة و فيه شئ آخر و هو ان املذنب بالنظر اىل عورته حام ابو كنعان و الذي                           
خالف العدل قال النيب حزقيال احد انبيائهم عليه السالم يف العدد العشرين            عوقب باللعنة ابنه كنعان مع ان اخذ االبن بذنب االب           

النفس اليت ختطئ فهي متوت و االبن ال حيمل امث االب و االب ال حيمل امث االبن و                   «من االصحاح الثامن عشر من كتابه هكذا        
 حيمل امث االب و كان ذلك من العدل فما وجه           على انه لو فرضنا ان االبن     » عدل العادل يكون عليه و نفاق املنافق يكون عليه        

ختصيص كنعان من بني اوالد حام الناظر اىل عورة ابيه مع ان اوالده كانوا اربعة كوش و مصرامي و فوط و كنعان كما هو مصرح                         
ه كانوا عبيدا و ال     به على هذا الترتيب يف العدد السادس من االصحاح العاشر من سفر التكوين على انه ما مسع ان كنعان و ال بنو                     

 .يف وقت من االوقات بل كانوا ساداة و ملوكا و جبابرة فلسطني و غريها كما يعلم ذلك من سفر التكوين

و حدث جوع يف    «و جاء يف العدد العاشر من االصحاح الثاين عشر من سفر التكوين يف حق ابراهيم عليه السالم هكذا                   
الن اجلوع يف االرض كان شديداً و ملا قرب ان يدخل مصر قال لساراي امرأته اين قد                 االرض فاحندر ابرام اىل مصر ليتغرب هناك        

علمت انك امرأة حسنة املنظر فيكون اذا رآك املصريون ام يقولون هذه امرأته فيقتلونين و يستبقونك قويل انك اخيت ليكون يل                      
يون املرأة اا حسنة جدا و رآها رؤساء فرعون و مدحوها           خري بسببك و حتيا نفسي من اجلك فلما دخل ابرام اىل مصر رأى املصر             

لدى فرعون فاخذت املرأة اىل بيت فرعون فصنع اىل ابرام خري بسببها و صار له غنم و بقر و محري و عبيد و اماء و اتن و مجال                             
صنعته يب ملا ذا مل ختربين اا       فضرب الرب فرعون و بيته ضربات عظيمة بسبب ساراي امرأة ابرام فدعا ابرام و قال ما هذا الذي                    

اهـ فظهر من هذه احلكاية انه      » امرأتك ملا ذا قلت هي اخيت حىت اخذا يل لتكون زوجيت و اآلن هو ذا امرأتك خذها و اذهب                   
لومل يقل عن زوجته اا اخته ما كان اخذها فرعون و ان الكذب بقوله هي اخيت ما كان رد اخلوف بل كان لرجاء حصول                          

نفعة و اخلري ايضا بل رجاء حصول اخلري و املنفعة كان اقوى و لذلك قدمه يف كالمه على ان خوفه من القتل جمرد وهم سيما اذا                          امل
كان راضيا بتركها فانه ال وجه خلوفه بعد ذلك اصال و كيف جيوز العقل ايها العاقل صدور مثل هذا عن ابراهيم عليه السالم و                         
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يمها للغري و مل يدافع دوا حاشا جنابه الشريف ان يرضى بذلك بل ال يرضى مبثله من له ادىن غرية                    كيف يرضى بترك حرميه و تسل     
 .فكيف ابراهيم خليل اهللا ابو االنبياء و صفوة االمناء

و مثل هذا ما جاء يف حق ابنه اسحق عليه السالم من انه ملا حدث يف االرض جوع ارحتل اىل ارض فلسطني و سكن يف                         
ه رجال ذلك املوضع عن زوجته فقال عنها اا اخته لئال يقتلوه من اجل حسنها كما هو مصرح به يف العدد السابق من                       جرار فسأل 

 من كتابه املسمى طريق االولياء بعد ان        ١٦٩االصحاح السادس و العشرين من سفر التكوين قال القسيس وليم امسث يف الصفحة              
انه ال يوجد كمال يف احد من بين ادم غري الواحد العدمي النظري و العجب ان شبكة                  يا اسفى يا اسفى     «نقل هذه احلكاية هكذا     

الشيطان اليت وقع فيها ابراهيم وقع فيها ابنه اسحق و قال عن زوجته اا اخته فيا اسفى ان امثال هؤالء املقربني عند اهللا حمتاجون                         
 هذا القسيس تأسفا شديدا على عدم وجود كمال يف احد من             انتهى كالم القسيس املذكور بلفظه اقول و ملا تأسف        » اىل وعظ 

الناس غري املسيح الواحد العدمي النظري و على ان هؤالء املقربني حمتاجون اىل واعظ يعظهم فال نطيل الكالم فيه لكين اتأسف على                       
 ربنا ال جتعلنا من القوم الضالني و ال         عدم وجود هذا القسيس يف تلك االيام حىت يكون واعظا هلؤالء املقربني و االنبياء الصاحلني               

 .من العقول مسلوبني
و من طالع االصحاح السابع و العشرين من سفر التكوين وجد فيه نسبة الكذب اىل سيدنا يعقوب عليه السالم ثالث                     

ر فهو ان اباه    مرات و انه خادع اباه حاشا جنابه الشريف ان يصدر عنه ذلك اما اخلداع الذي نسب اليه يف االصحاح املذكو                     
اسحاق عليه السالم ملا شاخ و كرب طلب من ولده عيسو طعاما لكي يدعو له بالربكة اليت يكون ا مستحقا و اهال ملنصب النبوة                         
فلما مسع بذلك يعقوب عليه السالم ذهب و جاء اىل والده بالطعام املطلوب و قال له ها انا ولدك عيسو قد فعلت لك الطعام كما                         

يا والدي و كل لكي تباركين نفسك فلما اكل اسحاق عليه السالم من ذلك الطعام دعا لولده يعقوب عليه السالم بدعاء                     امرتين قم   
كثري و باركه لكن بنيته انه عيسو ال انه يعقوب و مع ذلك فقد صار يعقوب عليه السالم بسبب ذلك الدعاء مستحقا ملنصب النبوة                       

 ذلك اخلداع عند اسحاق عليه السالم اثر عند اهللا تعاىل ايضا فان اسحاق عليه السالم                و لذلك حصلت له خبالف عيسو فكما اثر       
كان بصميم قلبه و اعتقاده داعياً اىل ولده عيسو ال لولده يعقوب عليه السالم الن يعقوب جاءه بصورة اخيه عيسو و كما مل مييز                         

اهللا عز و جل بينهما عند اجابة الدعاء تعاىل اهللا عن ذلك علوا              اسحاق عليه السالم بني االخوين يف حال الدعاء فكذلك مل مييز             
كبريا و العجب ان والية اهللا و النبوة و الصالح حتصل باحملال على اصول كتبهم املقدسة فلو كان حال ديانة ايب االنبياء االسرائيلية                       

النبياء االسرائيلية مع اهللا تعاىل على اخلداع و املكر         هكذا او حال علم اهللا هكذا فللمنكر ان يقول جيوز يكون مبين معامالت سائر ا              
 .كأبيهم االعلى و العياذ باهللا تعاىل من هذه االمور الواهية اليت يكذا الربهان و تقشعر من ذكرها جلود اهل االميان

 و صعد   ٣٠ «و لقد جاء يف العدد الثالثني من االصحاح التاسع عشر من سفر التكوين يف حق لوط عليه السالم هكذا                   
لوط من صوغر و سكن يف اجلبل و ابنتاه معه النه خاف ان يسكن يف صوغر فسكن يف املغارة و قالت الكربى للصغرى ان ابانا قد                          
شاخ و ليس يف االرض رجل ليدخل علينا كعادة كل االرض هلم نسقي ابانا مخراً و نضطجع معه فنحيي من ابينا نسالً فسقتا                         

لليلة و دخلت الكربى و اضطجعت مع ابيها و مل يعلم باضطجاعها و ال بقيامها و حدث يف الغد ان الكربى                      ابامها مخراً يف تلك ا    
قالت للصغرى اين قد اضطجعت البارحة مع ايب فهلم نسقيه مخراً الليلة ايضاً و قامت الصغرى و اضطجعت معه و مل يعلم                         

ت الكربى ابنا و دعت امسه مواب و هو ابو املوابيني اىل اليوم و الصغرية               باضطجاعها و ال بقيامها فحبلت ابنتا لوط من ابيهما فولد         
 .اهـ» ايضا ولدت ابنا و دعت امسه عمان و هو ابو العمانيني اىل اليوم
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اقول لو فرضنا صدق هذه احلكاية احملال وقوعها و اا صادرة عن قلم موسى عليه السالم فما احلامل له على ذكرها و                       
ائدة من بثها مع انه مل يلحقها بوعيد عذاب و ال شديد عقاب حاشا جنابه الشريف ان يتعرض هلتك اعراض                      ما الغرض و الف   

االنبياء املرتهة اعراضهم عن عروض مثل هذه االعراض و ما هي االّ دسيسة دسها من ال خيشى اهللا تعاىل يف الكتب السماوية و هذا                        
بار قديس مل يقع الوهن يف قديسيته و برارته بعد نسبة هذه احلركة الشنيعة له ففي                 االجنيل املتداول يشهد بان لوطا عليه السالم        

و انقذ لوطا البار من سرية االردياء يف الدعارة اذ كان           «العدد السابع من االصحاح الثاين من رسالة القديس بطرس الثانية هكذا             
اهـ فهذا بطرس احلواري قد اطلق عليه       » فسه البارة باالفعال االثيمة   البار بالنظر و السمع و هو الساكن بينهم يعذب يوما فيوما ن           

لفظ البار و مدحه على شدة طاعته هللا تعاىل و انا اشهد ايضا انه كان بارا بريا مما نسبوه اليه على انه ما مسعنا ان السكر يوصل اىل                            
يف اعلى طبقة فان كان متوسطا يبقى له متييز فيميز بناته           هذه احلركة الشنيعة فان السكران الخيلو اما ان يكون سكره متوسطا او             

عن االجنبيات و ان كان سكره يف اعلى طبقة يسقط حينئذ متيزه لكن ال يبقى يف هذا الوقت قابال للجماع كما شهد بذلك                          
 الذين يكونون يف اغلب اوقام      االطباء و املولعون بشرب اخلمر و اىل هذا احلني ما مسعنا ان يف الدنيا باسرها ان رذيال من االرذال                  

خممورين انه فعل مثل هذا الفعل الشنيع و اذا كان اخلمر موصال اىل هذه الرتبة السافلة فوا أسفى على حال املولعني بشرب اخلمر                        
اهلم كأس  كيف يرجى جناة بنام و امهام من ايدي اآلباء و االبناء و االخوة سيما اذا اضفنا ذلك اىل من جيمع نسائهم و رج                        

واحد و العجب كل العجب من هذا القديس البار حبكم االجنيل كما ابتلى يف الليلة االوىل ابتلى يف الليلة الثانية و ما انتبه فيها ملا                          
فعلته معه ابنته الكربى يف الليلة االوىل و ذلك مما ال ميكن تصوره و كيف جيوز العقل السليم وقوع ذلك الفعل الشنيع من ابنيت                          

وط عليه السالم بعد ان نظرتا وقوع اخلسف و العذاب يف قوم ابيهما بسبب فعل الفاحشة اليت كانوا يفعلوا باالجانب فضالً عن                      ل
االقارب ولو فرضنا وقوع ذلك احملال وقوعه ِلم لَم ختسف م االرض كما خسفت باقوامهم بل كان جيب ان يعذبوا بأشد انواع                       

لى مثل ذلك الفعل الشنيع باعينهم وقد جناهم اهللا منه و مل خيشوه فيما بعد و ما اتعظوا لعل ان يقال                     العذاب حيث راوا القصاص ع    
فعل الفاحشة بالذكور االجانب اشد من الزنا بالبنات او يقال من طرف حضرة القسيس ان فعل هذا االمر كان مقضيا مرضيا                       

لولدين السعيدين الن عوبيد جد لداود عليه السالم و اسم امه راعوث             ليتولد داود و سليمان و عيسى ابناء اهللا من نسل هذين ا            
كما هو مصرح به يف العدد اخلامس من االصحاح االول من اجنيل ميت و راعوث هذه كانت موابية من اوالد مواب ابن سيدنا                         

داد عيسى عليه السالم كما هو      لوط عليه السالم كما هو مصرح به يف سفر راعوث و ألن رحبعام بن سليمان عليه السالم من اج                  
مصرح به يف العدد السابق من االصحاح االول من اجنيل ميت و اسم امه نعمة و نعمة هذه اليت هي ام رحبعام الذي هو جد                            
للمسيح عليه السالم كانت عمانية من اوالد عمان بن لوط عليه السالم كما هو مصرح به يف العدد الثاين و العشرين من االصحاح                       

ابع عشر من سفر امللوك االول فهذه نعمة من جدات ابن اهللا الوحيد بل اهللا على زعمهم فاي شرف ملواب و عمان ولدي الزنا أ                        الر
ازيد من ان بعض بنات االول صارت جدة معظمة البناء اهللا على زعمهم و بعض بنات الثاين الذي هو عمان صارت جدة خاصة                       

 وحيث ثبت لك ايها اللبيب ان نسب املسيح عليه السالم قد وصل اىل مواب و عمان باعتبار                  البن اهللا الوحيد بل اهللا على زعمهم      
تولده من هاتني اجلدتني فقد صار املسيح عليه السالم موابياً و عمانياً و ما كان للعمانيني و املوابيني ان يدخلوا يف مجاعة الرب اىل                        

 ميالدية  ١٨٤٨ الثالث و العشرين من سفر التثنية من الترمجة املطبوعة سنة            االبد كما هو مصرح به يف العدد الثالث من االصحاح         
فكيف دخل املسيح عليه السالم يف مجاعة الرب بل صار رئيسهم على زعمهم وال يصح ان يقال ان اعتبار النسب باآلباء ال                         

 كذلك يلزم ان ال يكون املسيح ايضا اسرائيليا و          باالمهات فال يكون املسيح عليه السالم عمانيا و ال موابيا ألنا نقول لوكان االمر             
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ال يهوذاويا و ال داودياً وال سليمانيا فان حصول هذه االوصاف له من جانب االم ال من جانب االب فال يكون حينئذ مسيحا                         
جيح بال مرجح و هو     موعودا به و اعتبارهم هذه االوصاف باعتبار االم و عدم اعتبارهم كونه عمانيا و موابيا من جهة اجلدات تر                  
 .باطل و هذا وارد على نبوة داود و سليمان عليهما السالم ايضا باعتبار راعوث لكن النطيل الكالم فيهما فتأمل

و مثل هذا ماجاء يف العدد الثاين و العشرين من االصحاح اخلامس و الثالثني من سفر التكوين يف حق روبيل عليه السالم                    
فانظر ايها اللبيب اىل ما نسبوه اىل روبيل الولد االكرب ليعقوب           » بلهة سرية ابيه و مسع ابوه بذلك      و مضى روبيل و ضاجع      «هكذا  

عليه السالم انه زىن بزوجة ابيه و ابوه قد مسع بذلك و مل جيري احلد و التعزير عليه و ال على هذه الزوجة و الظاهر ان حد الزنا يف                             
لنار كما يفهم ذلك من العدد الرابع و العشرين من االصحاح الثامن و الثالثني من سفر                 هذا الوقت كان احراق الزاين و الزانية با       

و ان يهوذا   «التكوين و لقد جاء مثل هذا الفعل الشنيع يف العدد السادس من االصحاح املذكور يف حق يهوذا ابنه اآلخر هكذا                       
ني ايدي الرب فقتله الرب و قال يهوذا البنه اونان ادخل على            زوج ابنه بكره عري امرأة امسها ثامار و كان عري بكر يهوذا رديا ب              

امرأة اخيك و كن معها و اقم زرعا الخيك فلما علم اونان ان اخللف لغريه كان اذا دخل اىل امرأة اخيه يفسد على االرض لئال                          
ه اجلسي ارملة يف بيت ابيك حىت       يكون زرعا الخيه فظهر ذلك منه سوء امام الرب لفعله ذلك وقتله الرب فقال يهوذا لثاماركنت                

يكرب شيال ابين اخل مث اعلموا ثامار قائلني هو ذا محوك صاعدا اىل متنة ليجز غنمه فطرحت عنها ثياب الترمل و اخذت رداًء و                           
 قال  تزينت و جلست يف قارعة الطريق اخل فلما رآها يهوذا ظن اا زانية الا كانت قد غطت وجهها لئال تعرف و دخل عندها و                       

هلا دعيين ادخل اليك النه مل يعلم اا كنته فقالت له ماذا تعطيين حىت تدخل اىلّ فقال هلا انا ارسل لك جديا ماعزا من القطعان و                           
هي قالت له اعطين رهنا حىت ترسله فقال هلا يهوذا اي شي اعطيك رهنا فقالت خامتك و عمامتك و عصاك اليت بيدك فاعطاها هلا                        

بلت منه اخل فلما كان بعد ثالثة اشهر اخربوا يهوذا قائلني زنت ثامار كنتك و هو ذا قد حبلت من الزنا فقال                       و دخل عليها فح   
يهوذا اخرجوها لتحرق و اذا هم اخرجوها ارسلت اىل محيها قائلة من الرجل الذي هذه له حبلت انا فاعرف ملن هو اخلامت و                         

اكثر مين ملوضع اين مل اعطها لشيال ابين و لكنه مل يعرفها بعد ذلك و ملا دىن وقت                  العمامة و العصا فعرفها يهوذا و قال تربرت هي          
الوالدة و اذا توام يف بطنها فعند طلقها الواحد سبقث و اخرج يده فاخذت القابلة قرمزا و ربطته يف يده قائلة هذا خيرج اوال                          

لسياح ولذلك دعت امسه فارص و بعد ذلك خرج اخوه          فهاضم يده اليه للوقت وخرج اخوه فقالت هي ملاذا من اجلك انقطع ا             
 .اهـ» على يده القرمز فدعت امسه زارح

اقول ال عجب وال استغراب من نسبة هذا الفعل الشنيع ليهوذا عليه السالم على حسب اصوهلم املقدسة لكين اتعجب                    
 لكنته رهنا على اجرة ذلك الفعل الشنيع و         من نظم و تركيب هذه احلكاية و من قوهلم ان يهوذا اعطى خامته و عصاه و عمامته                 

كيف يتصور ايها العاقل اللبيب من يهوذا ان يذهب من ذلك املكان يف رابعة النهار اىل حمله بال عمامة و مكشوف الرأس مع انه                         
 اوقام يف حمالت    كان رئيسا يف قومه و اىل هذا احلني ما مسعنا يف الدنيا باسرها ان رذيال من االرذال الذين يكونون يف اغلب                      

الفواحش انه اعطى عمامته رهنا على اجرة فعل مثل هذا الفعل الشنيع و االغرب منه قوهلم ان يهوذا امر باحراق كنته ملا اخربوه                        
لبار و  اا حبلى من الزنا و ملا اعلمته انه هو الذي كان قد زىن ا و حبلها امر بتركها و شهد هلا بشدة الرب و اا ابر منه فنعم ا                              

نعمة البارة الفائقة بالرب كيف ال و هي اليت مل تكشف عورا اال على محيها و ما زنت اال به و قد حصلت منه بسبب هذا الزىن                            
الواحد على ابنني كاملني تولد من احدمها الذي هو فارص انبياء كرام داود و سليمان و عيسى عليهم السالم كما هو مصرح به                        

ن اجنيل ميت فاي شرف لثامار اعظم من ان ابنها فارص املولد هلا من محيها صار جدا البناء اهللا داود و                        يف االصحاح االول م   
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 .سليمان و املسيح ابن اهللا الوحيد بل اهللا على زعمهم

و االعجب من هذا قوهلم ان الرب قتل عريا زوج ثامار االول لكونه رديا و رداءته مل تعلم من اي جهة كانت اكانت                        
لرداءة اعظم من رداءة ابيه حيث زعموا انه زىن بزوجته بعد موته او من رداءة عمه الكبري حيث زعموا انه زىن بسرية ابيه او                        هذه ا 

من ردائة فالن حيث زعموا انه زىن ببنتيه بعد ان جناه اهللا من عذاب قومه اهؤآلء كانوا قابلني للرأفة و عدم القتل و كان عري الذي                          
 .حقا للقتل فقتله الربمل تعلم خطيئته مست

و االغرب منه قوهلم ان الرب قتل اونان ايضا زوج ثامار الثاين على خطاء عزل املين و ما قتل اباه و اجداده و عمه على                         
تلك اخلطيئات أهذا العزل اشد ذنبا من تلك اخلطيئات نعوذ باهللا ان نكون من القوم الكافرين الذين يقولون على اهللا ما ال يعلمون                       

حيث عرفت ايها اللبيب ان داود عليه السالم من ذرية فارص بن ثامار املولد منها بالزىن و داود عليه السالم هو البطن العاشر                        و  
من فارص املذكور كما يعلم ذلك من االصحاح االول من اجنيل ميت و ما كان البن الزىن ان يدخل يف مجاعة الرب حىت ميضي                          

 به يف العدد الثاين من االصحاح الثالث و العشرين من سفر التثنية فكيف دخل داود و آباؤه يف                   عليه اجليل العاشر كما هو مصرح     
مجاعة الرب بل صار من رؤساء االنبياء الكرام و صاحب كتاب و اهلام فهو ال خيلو اما ان يكون هذا احلكم ليس من جانب اهللا                          

 مع كنته ثامار ليست حقيقية و امنا هي من مجلة مفتريات بين              تعاىل و ما صدر عن قلم موسى عليه السالم او ان قصة يهوذا             
اسرائيل دسها من ال خيشى اهللا تعاىل يف الكتب السماوية حسداً منه يف االنبياء الكرام ليجعلهم من غري ابناء الرشد و ليس ذلك                         

تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك         ببعيد على قوم عبدوا العجل بعد ان رأوا اآليات البينات و املعجزات الباهرات ربنا ال              
 .رمحة انك انت الوهاب

و لقد جاء يف العدد الرابع من االصحاح الثاين و الثالثني من سفر اخلروج يف حق هارون عليه السالم من انه صور                         
مر بان يصنع من ذهب صورة      العجل و عبده و امر بين اسرائيل بعبادته و نظري ذلك ما زعموه يف حق موسى عليه السالم من انه ا                    

كروبني باسطني اجنحتهما اىل فوق و وجه كل واحد منهما اىل اآلخر يوضعان فوق غطاء تابوت الشهادة الذي فيه نسخة التوراة                     
كما هو مصرح به يف االصحاح السابع و الثالثني من سفر اخلروج مع ان موسى عليه السالم قد ى عن اختاذ الصور اشد النهي                         

 مصرح به يف العدد الرابع من االصحاح العشرين من سفر اخلروج ايضا و قد زعموا يف حقه ايضا من انه استعفى و                          كما هو 
استقال من النبوة و الرسالة فاشتد غضب اهللا تعاىل عليه حيث قال للرب ارغب منك يا سيدي ان ترسل غريي كما اشري اىل ذلك                        

 يتصور ايها العاقل غضب الرب على موسى عليه السالم مع انه من انبيائه و                يف االصحاح الرابع من سفر اخلروج ايضا فكيف       
اصفيائه و غضبه امنا يكون على اعدائه و نظري هذا ما زعموه يف حقه ايضا من ان اهللا تعاىل حرمه و اخاه هارون عليهما السالم عن                          

 بين اسرائيل كما هو مصرح به يف العدد الثاين عشر من            الدخول اىل االرض املقدسة لكوما عصياه و مل يقدساه و مل يصدقاه امام            
 ميالدية و قد صرح يف العدد اخلمسني من االصحاح الثاين و            ١٨٤٨االصحاح العشرين من سفر العدد من الترمجة املطبوعة سنة          

ن هذا ما نسبوه لسليمان عليه      الثالثني من سفر التثنية ان آخر حياما ختمت باعراض اهللا عنهما و العياذ باهللا تعاىل و االعجب م                  
السالم من انه يف آخر عمره ارتد و عبد االصنام و بىن هلا املعابد كما هو مصرح به يف االصحاح احلادي عشر من سفر امللوك                           

 .االول

 بل جتاوزوا   فانظر ايها النبيل اىل جرأة بين اسرائيل على االنبياء العظام كيف ام مل يكتفوا بنسبة املعاصي و الكبائر اليهم                  
احلد حىت اخرجوهم عن دائرة الدين بالكلية و يا عجبا من بين اسرائيل كيف ساغ هلم ان يدخلوا يف التوراة هذا البهتان املبني و اذا                         

http://kotob.no-ip.org
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محلهم احلسد النبيائهم الذين هم من جنسهم فافتروا عليهم هذه االمور اليت يكذا الربهان و تقشعر من ذكرها جلود اهل االميان                      
 عجب وال استغراب من انكارهم اسم نبينا وحذفه و هو من غري جنسهم وال يستبعد ذلك من قوم قذفوا السيد املسيح و امه                         فال

الطاهرة البتول و قد قتلوا مجلة من االنبياء الكرام بعد ان راوا منهم اآليات البينات و املعجزات الباهرات و حيث ظهر لك ايها                         
 )١٠٢:  البقرة  *وما كَفَر سلَيمن ولَِكن الشياِطني كَفَروا     ( سليمان عليه السالم تعرف سر قوله تعاىل         اللبيب ام يكفرون نىب اهللا    

و انه وارد للرد على من افترى ذلك و تكذيبه و ليس وارد مورد املدح و اال مل يكن فيه كبري فائدة اال ترى انه لو قيل عن احد من                      
دح انه ليس بكافر مل يعد كبري مدح و رمبا اغضب من قيل فيه ذلك الن الكفر من اقبح انواع العيوب و نفيه                     آحاد الناس يف مقام امل    

يشعر بامكان ثبوته وال يستلزم نفي غريه خبالف ما اذا اريد بذلك الرد على املفتري فتأمل و قد زعموا يف حق والده داود عليه                          
را و محلت منه بولد و اهلك زوجها باملكر و اخلداع مث تزوجها كما هو مصرح به يف                  السالم من انه افتنت بزوجة اوريا احلثي فقا       

االصحاح احلادي عشر من سفر صموئيل الثاين و زعموا ان الرب قد حكم على داود عليه السالم نظرا اىل هذا الفعل الذميم على                       
وت كما هو مصرح به يف العدد الرابع عشر من االصحاح الثاين            لسان النيب ناثان عليه السالم من ان الولد الذي تولد بزناه موتا مي            

 .عشر من السفر املذكور

فانظر ايها اللبيب اىل حكم الرب وعد له كيف حكم عليه و قاصصه مبوت ابنه و فلذة كبده املتولد من زناه و اما حد                         
 و التعزيرات املذكورة يف التوراة فرضها الرب لالجراء         الزنا الذي هو القتل ما امره باجرائه عليه و ال على هذه الزانية لعل احلدود              

على الفقراء و املساكني املغلوبني ال على امللوك و السالطني نعوذ باهللا ان نكون من القوم الكافرين الذين حيرفون الكلم عن مواضعه                      
 النيب ناثان ذا احلكم و هو هكذا        و يقولون على اهللا ما ال يعلمون و االغرب من هذا ان الرب قد حكم عليه ايضا على لسان                   

قال الرب ها انا ذا اقيم عليك الشر من بيتك و اخذ نساءك امام عينك و اعطيهن لقريبك فيضطجع مع نسائك يف عني هذا                          «
كما هو مصرح به يف العدد احلادي عشر        » الشمس النك انت فعلت بالسر و انا افعل هذا االمر قدام مجيع اسرائيل و قدام الشمس               

من االصحاح املذكور و قد زعموا انه وىف مبا وعد و هيج و العياذ باهللا تعاىل ولدا من اوالده امسه ايب شالوم فنصب خيمة على                           
السطح و دخل على مجيع سراري ابيه فاضطجع معهن جتاه مجيع بين اسرائيل و قدام الشمس كما هو مصرح به يف العدد الثاين و                         

شر من السفر املذكور مث حارب ايب شالوم اباه داود عليه السالم حىت قتل يف تلك احملاربة                   العشرين من االصحاح السادس ع    
عشرون الفا من بين اسرائيل كما هو مصرح به يف االصحاح  الثامن عشر من السفر املذكور فهذا الولد السعيد الذي لداود عليه                        

ة اوجه االول انه زنا جبميع سراري ابيه خبالف روبيل فانه زنا بسرية             السالم قد فاق روبيل الولد االكرب ليعقوب عليه السالم بثالث         
واحدة الثاين انه زنا ن جتاه بين اسرائيل عالنية و قدام الشمس خبالف روبيل فانه زنا خفية الثالث انه حارب اباه حىت قتل                          

ور الن امثاهلا لوصدرت عن اوالد األنبياء بل        عشرون الفا من بين اسرائيل خبالف روبيل لكن ال استغراب و ال تعجب من هذه االم               
االنبياء ليست عجيبة على حكم و اصول كتبهم املقدسة بل اتعجب من ان زنا ايب شالوم بسراري ابيه كان حبكم الرب و عدله و                        

 .انه هو الذي هيجه على هذا الفعل الشنيع تعاىل اهللا عن ذلك علوا كبريا

ب رده و انكاره قال الشيخ السنوسي يف مبحث العصمة لالنبياء بعد ان انكر هذه               و ال شك ان هذا كله حمض افتراء جي        
و قد قال علي ابن ايب طالب كرم اهللا         «القصة اشد انكار و ال شك ان يف كتب بين اسرائيل ختليطا عظيما ال يليق ان يلتفت اليه                    

و من عجيب ما جاء يف      » من حرمة من رفع اهللا قدره     وجهه من حدث مبا قال هؤالء القصاص يعين اليهود جلدته حدين ملا انتهك              
االجنيل من ان قيافا رئيس كهنة اليهود كان نبياً بشهادة يوحنا االجنيلي كما صرح بذلك يف العدد احلادي و اخلمسني من                         
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نة يف تلك السنة    و مل يقل هذا من نفسه بل من اجل انه كان رئيسا للكه            (االصحاح احلادي عشر من اجنيله و كالمه يف حقه هكذا           
فقوله تنبأ يدل على ان نبوته يقينية و هذا النيب قد افىت بقتل املسيح عليه السالم و قد                  ) فتنبأ ان يسوع كان مزمعا ان ميوت عن االمة        

اذ باهللا  كفره و اهانه ايضا فلو كان صدور هذه االمور عن قيافا بالنبوة و االهلام االهلي فعيسى عليه السالم اذا واجب الرد و العي                       
تعاىل و االعجب من هذا ما صرح به بولس من ان مسيحهم ملا صلب على خشبة صار ملعونا و مطرودا من رمحة اهللا و العياذ باهللا                          
تعاىل و هذا يشعربغضب اهللا عليه فانه ال يطرد من الرمحة اال اجلاحد املتوغل يف الكفر كابليس امللعون و العياذ باهللا تعاىل فعذرا يا                         

الربهان اذا قلنا حبرمة مطالعة هذه الكتب املشتملة على هذه املفاسد فان اآلثام و الذنوب الناجتة عن مطالعتها اكثر من اخلري                     صاحب  
بل ال خري يف مطالعتها اصال اذ مطالعتها ما هي اال هتك حرمة من رفع اهللا قدرهم و شرفهم على كثري من خلقه و خصهم بنبوته                           

    منهم على وحيه و جعلهم واسطة بينه و بني خلقه فال يليق ايها القسيس ان ينسب اىل هؤالء االنبياء الكرام                    و اكرمهم برسالته و أت
ما لونسب اىل خوري او قسيس بل لونسب اىل آحاد الناس ألستنكف ان حيدث به عنه فكيف جيوز ان تنسب هذه الرذائل اىل                         

 عروض مثل هذه االعراض و لعمري ان مانسب اليهم حمض اختالق و حاشا              اعراض االنبياء و الصفوة االمناء املرتهة اعراضهم عن       
ان يكون من كالم اخلالق و حيث كان االمر كذلك فقول حضرة القسيس من ان التوراة و االجنيل و الزبور اي املشتملة على هذه                       

 فاا ال تكون كذلك اال اذا خلت عن هذه          املفاسد هي الكتب املعتربة و بالعمل ا تنال سعادة الدنيا و اآلخرة غري صحيح قطعا               
املضامني الفاسدة و امثاهلا و اشتملت على االمر بعبادة اهللا تعاىل وحده و الدعاء اىل توحيده و تعظيم امره و تصديق رسله و                          

سببها سعادة الدنيا و اآلخرة     ترتيههم عن النقائص و الرذائل و التزهيد يف الدنيا و الترغيب يف اآلخرة كالقرآن ايد و اال فال تنال ب                   
بل اذا كانت كذلك يكون اال هتمام ا و العمل مبضامينها سببا موجبا لشقاوة الدنيا و اآلخرة سيما اذا اضفنا اىل ذلك كوا                         

 .مشحونة باالغالط و االختالفات الغري حمصورة فانه ال سبيل اىل متييز حقها من باطلها و صدقها من كذا

فمحض دعوى من غري دليل اذ      ) اردنا ان نذكر بعض براهني تبطل ذلك مستنبطة من القرآن         (القسيس  اما قول حضرة    
ليس يف القرآن ايد ما ينهض دليال ملرامه من عدم وقوع التحريف يف التوراة و االجنيل و امنا يف القرآن الكرمي ما يدل على وقوع                          

التحريف بالتغيري و التبديل يف التوراة و االجنيل كثرية جدا كادت ان ال حتصى              ذلك صراحة و اآليات الواردة فيه الدالة على وقوع          
يآ اَهلَ  (و قوله تعاىل    ) ١٣: املائدة * فُونَ الْكَِلم عن مواِضِعِه ونسوا حظّاً ِمما ذُكِّروا ِبهِ        يحرّ(من كثرا فمن ذلك قوله تعاىل       

   قونَ الْحلِْبست اِب ِلمونَ     الِْكتلَمعت متاَنو قونَ الْحمكْتتاِطِل ومعناه الي شئ ختلطون احلق الذي انزله اهللا         )٧١: آل عمران  *  ِبالْب 
تعاىل بالباطل الذي ختترعونه و تكتبونه بايديكم حىت يشتبه احدمها باآلخر فان اللبس هو اخللط يقال لبس الشئ بالشئ اذا خلط                      

 يتعذر انفصال احدمها عن اآلخر و قد توعد اهللا هلم على ذلك الفعل بشدة العذاب يف الدار اآلخرة بقوله                     احدمها يف اآلخر حبيث   
تبت اَيِديِهم وويلٌ لَهم    فَويلٌ ِللَِّذين يكْتبونَ الِْكتاب ِباَيِديِهم ثُم يقُولُونَ هذَا ِمن ِعنِد اِهللا ِليشتروا ِبِه ثَمنا قَِليالً فَويلٌ لَهم ِمما كَ                  (

 فهذه اآليات الشريفة صرحية الداللة على وقوع التغيري و التبديل يف التوراة و االجنيل و احلس و                    )٧٩: البقرة * ِمما يكِْسبونَ 
 شاء اهللا تعاىل مبا     املشاهدة شاهدان على ذلك كما سيأيت لك ايها اللبيب حتقيقه و اثباته يف صفحات سجل حمكمة هذا الكتاب ان                  

 .يشفي العليل و يروي الغليل

و امنا اقتصرنا على الرباهني املستنبطة من القرآن و مل نذكر غريها              (مث قال القسيس النبيل صاحب الربهان اجلليل         
اقول ) ابنا املسلمني كاملستنبطة من التاريخ الدالة على ما صدر يف كل زمان الن هذه الرسالة ليس املقصود من تأليفها اال اقناع احب                   

و باهللا التوفيق فكما علمت ايها الصديق بان ليس يف القرآن ايد شاهد حلضرة القسيس على صحة دعواه من عدم وقوع التحريف                      
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للتوراة و االجنيل فكذلك التواريخ ليس فيها شاهد على صحة دعواه و ما اعرض عنها يف استنباط الرباهني اال بكوا تصرح و                        
اعلى نداء على وقوع التحريف للتوراة و االجنيل يف كل زمان من االزمان باقسامه الثالثة اعين بتبديل االلفاظ و زيادا و                      تنادي ب 

نقصاا و انا انقل لك ايها اللبيب اقوال املورخني من ائمة املسلمني و اقوال املورخني من الوثنيني و املاديني و الطبيعيني و اقوال                        
سيحيني عن توارخيهم و تفاسريهم املعتربة عندهم يف ثبوت وقوع ذلك فاقول من ذلك ما نقله القسيس هنري يف                    املؤرخني من امل  

ان اليهود قد حرفوا النسخة العربانية يف بيان زمن االكابر الذين           (الد االول من تفسريه عن القسيس اكستاين و نص عبارته هكذا            
 موسى عليه السالم و فعلوا هذا االمر لتصري الترمجة اليونانية غري معتربة و لعناد الدين                 كانوا قبل زمن الطوفان و بعده اىل زمان       

املسيحي و يعلم ان القدماء من املسيحيني كانوا يقولون مثله يعين مثل اكستاين و كانوا يقولون ان اليهود حرفوا التوراة يف سنة                        
ن اكستاين و القدماء املسيحيني كانوا يعترفون بتحريف التوراة و يدعون ان            انتهى فعلم من هذا القول ا     ) مائة و ثالثني من امليالد    

 من امليالد لتصري الترمجة اليوناننية غري معتربة و لعناد الدين املسيحي و قال املورخ يوسي بيس                  ١٣٠هذا التحريف وقع يف سنة      
هري يف مقابلة طريفون اليهودي عدة بشارات يف حق         ذكرجسنت الش (املشهور يف الباب الثامن من الكتاب الرابع من تارخيه هكذا           

انتهى فهذا املؤرخ الشهري قد اقر ان جسنت الشهري الذي كان من اجل              ) املسيح و ادعى ان اليهود اسقطوها من الكتب املقدسة        
 صدقه على هذه    قدماء املسيحيني ادعى ان اليهود اسقطوا بشارات عديدة يف حق املسيح عليه السالم من الكتب املقدسة و قد                   

 من الد الثالث من تفسريه يف       ٢٨٢الدعوى اغلب علماء املسيحيني من املؤرخني و املفسرين و قال املفسر هارسلي يف الصحيفة               
ان املنت املقدس حرف ال ريب فيه و ظاهر من اختالف النسخ الن العبارات الصحيحة يف العبارات                  (مقدمة كتاب يوشع هكذا     

اال واحدة و هذا االمر مظنون بل اقول قريب من اليقني ان العبارات القبيحة جدا دخلت يف بعض االحيان يف                     املختلفة ال تكون    
انتهى مث قال يف الصفحة     ) املنت املطبوع لكن مل يظهر يل دليل على ان التحريفات يف كتاب هوشع اكثر من سائر كتب العهد العتيق                  

دق البتة ان املنت العربي يف النقول اليت كانت عند الناس كان بعد حادثة خبتنصر بل                هذا القول صا  ( من الد املذكور هكذا      ٢٨٥
انتهى اقول ملا   ) لعل قبلها ايضا قبلية يسرية يف اشنع حالة التحريف بالنسبة اىل احلالة اليت حصلت له يف وقت ما بعد تصحيح عزرى                    

 يف الد الرابع من الكتاب املسمى بانسائي كلوبيد باريس نقال عن            كان هذا القول يف غاية الوضوح فغري حمتاج اىل البيان و جاء           
ان نسخ العهد العتيق اليت هي موجودة كتبت ما بني الف و الف و اربعمائة و استدل كنكات من هذا و                      (داكتر كنكات هكذا    

ود الا كانت ختالف خمالفة كثرية للنسخ       قال ان مجيع النسخ اليت كتبت يف املائة السابعة و الثامنة اعدمت بامر حمفل الشورى لليه               
اليت كانت معتمدة عندهم و نظرا اىل هذا قال القسيس والنت ايضا ان النسخ اليت مضت على كتابتها ستمائة سنة قلما توجد و اليت                        

اد فرقة بروتستنت يف    انتهى فهذا كنكات املشهور الذي عليه اعتم      ) مضت على كتابتها سبعمائة سنة و مثامنائة سنة ففي غاية الندرة          
تصحيح كتب العهد العتيق و والنت املذكور قد اعترفا ان النسخ اليت كتبت يف املائة السابعة و الثامنة قد اعدمت بالكلية و ما                          
وصلت اىل يد كنكات حني التصحيح بل اليت وصلت اليه النسخ اليت كتبت ما بعد االلف اىل االربعمائة و بني وجه ذلك من ان                         

 ضيعوا الكتب اُألول بامر حمفل الشورى الا كانت ختالف خمالفة كثرية لنسخهم املعتمدة عندهم و يف تفسري القسيس ادم                     اليهود
كان اليهود يف عهد يوسيفس يعين اليهودي املؤرخ املشهور يريدون ان يزينوا الكتب املقدسة باختراع الصلوات و                  (كالرك هكذا   

انتهى مث قال انظروا اىل االحلاقات الكثرية يف كتاب استري و اىل حكاية اخلمر و النساء و الصدقة                  ) الغناء و اختراع االقوال اجلديدة    
اليت زيدت يف كتاب عزرى و حنميا و يسمى اآلن بالكتاب االول لعزرى و اىل غناء االطفال الثالثة الذي زيد يف كتاب دانيال و                         

 .انتهى) اىل االحلاقات الكثرية اليت ذكرت يف كتاب يوسيفس
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اقول و قد قال املفسر املذكور مثل هذا يف الد الثاين من تفسريه ذيل العدد التاسع من االصحاح الرابع و العشرين من                       
قد وقعت يف كتب التواريخ من العهد العتيق حتريفات كثرية بالنسبة اىل املواضع االخرى و االجتهاد يف                 (سفر صموئيل الثاين هكذا     

حسن ان يسلم يف اول الوهلة االمر الذي ال قدرة على انكاره و مصنفوا العهد العتيق و ان كانوا ذوي اهلام لكن                      التطبيق عبث و اال   
 .انتهى) الناقلني مل يكونوا كذلك

اقول قد انصف و اهللا هذا املفسر حيث قال ان الطريق االحسن تسليم وقوع التحريف من اول الوهلة و قد اقر بوقوع                       
 العتيق لكنه مل يقدر على التعيني حيث اعترف ان التحريفات الواقعة يف كتب العهد العتيق كثرية و جاء يف                      التحريف يف العهد  

امنحى كثري من كتب االنبياء الن اليهود ضيعوا كتبا الجل غفلتهم بل الجل عدم ديانتهم و                (تفسري كريزاستم على اجنيل ميت هكذا       
من هذا ايها العاقل اللبيب ان اليهود مزقوا بعض الكتب املقدسة و احرقوا بعضها الجل         انتهى فظهر   ) مزقوا بعضها و احرقوا بعضها    

عدم ديانتهم و قد انعدمت حفظك اهللا باعدامهم عن صفحة العامل و اذا كان حال ديانة اهل الكتاب بالنسبة اىل الكتب االهلية                        
ل بالعبارات اليت كانت دالة على نبوة حممد صلّى اهللا عليه و سلّم             هكذا فاي استبعاد عقلي او نقلي لو قلنا ام فعلوا مثل هذا الفع            

و قد عرفت ايها اللبيب من قول كنكات السابق ذكره الذي عليه اعتماد فرقة بروتستنت يف تصحيح كتب العهد العتيق من ان                        
 العامل ملخالفتها للنسخ املعتمدة عندهم و       اليهود كانوا ضيعوا النسخ اليت كانت كتبت يف املائة السابعة و الثامنة و حموها عن صفحة               

ما وصل اىل يده حني التصحيح اال النسخ اليت كتبت فيما بعد االلف اىل االربعمائة و حيث ان حتريفهم يف ذلك الزمان قد وصل                         
ال واسعا للتحريف يف كتبهم     اىل هذه الرتبة و اثر هذا التأثري البليغ فال استبعاد يف حتريفهم الكتب بعد ذلك الزمان ايضا فان هلم جما                   

يف كل زمان من االزمان سيما اذا كان ذلك قبل اجياد صنعة الطبع بل احلق ان اهل الكتاب ال ميتنعون من ذلك و ال يبالون فيه بعد                           
لك تراهم اذا   اجياد صنعة الطبع ايضا سيما اذا اضفنا ذلك اىل فرقة بروتستنت فان التبديل و االصالح مبرتلة االمر الطبيعي هلم و لذ                     

طبعوا كتابا من كتبهم املقدسة او غريها مرة اخرى يقع غالبا فيه تغيري و تبديل كثري بالنسبة اىل املرة االوىل اما بتبديل بعض                          
 املضامني او بزيادا او نقصاا او تقدمي بعض العبارات او تأخريها و اذا كان حاهلم هكذا فال بد لالنسان ان يكون على تنبه تام يف                        
هذا االمر لئال يتهم الناقلني عن كتبهم او يوقعهم يف شبكة الغلط فمن مل يكن واقفا على عادام يظن ان الناقل قد اخطأ و احلال                          

 .انه مصيب فاحذر و تنبه من هذا االمر ايها العاقل اللبيب

توراة و االجنيل ما قاله القسيس نورتن       و لنرجع اىل ما حنن فيه فاقول و من االقوال التارخيية الدالة على وقوع التحريف لل               
 من امليالد من ان التوراة جعلية يقينا ليس من تصنيف موسى عليه السالم لكنه اقر باالجنيل                 ١٨٣٧املشهور يف تأرخيه املطبوع سنة      

نا يف مواضع كثرية و     مع اعترافه بالتحريفات الكثرية فيه و ان االجنيل املنسوب اىل ميت ليس من تصنيفه و التحريف واقع فيه يقي                   
اطال الكالم جدا يف اثبات ما ادعاه بالدالئل القاطعة و الرباهني الساطعة فمن شاء الوقوف على ذلك فلريجع اىل كتابه املذكور و                       
قال الردنر يف الد الثالث من تفسريه ذيل بيان فرقة ماين كيز ناقال عن اكستاين قول فاستس الذي كان من اعظم علماء هذه                         

قال فاستس انا انكر االشياء اليت احلقها يف العهد اجلديد آباؤكم واجدادكم             (لفرقة يف القرن الرابع من القرون املسيحية هكذا          ا
باملكر و عيبوا صورته احلسنة و افضليته الن هذا االمر حمقق ان هذا العهد اجلديد ما صنفه املسيح و ال احلواريون بل صنفه رجل                         

اىل احلواريني و رفقاء احلواريني خوفا من ان ال يعترب الناس حتريره ظانني انه غري واقف على احلاالت اليت                     جمهول االسم و نسبه     
 .انتهى) كتبها وآذى املريدين لعيسى ايذاء بليغا بان الف الكتب اليت توجد فيها االغالط و التناقضات

حية كان ينادي باعلى نداء ان اهل التثليث قد احلقوا          فهذا الفاضل املسيحي الذي كان يف القرن الرابع من القرون املسي          
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االشياء اليت مل تكن يف العهد اجلديد و انه من تصنيف رجل جمهول و نسب اىل احلواريني و رفقائهم و انه يوجد فيه االغالط و                           
وتستنت ولقد جاء يف الصحيفة     املناقضات و لعمري انه لصادق يف هذه الدعاوي الثالثة و ان كان من الفرقة املبتدعة بزعم ملة بر                  

حكم على االناجيل املقدسة الجل جهالة مصنفها باا ليست         ( من الد اخلامس من تفسري القسيس الردنر املذكور هكذا           ١٢٤
 .انتهى) حسنة بامر السلطان اناسطيؤس يف االيام اليت كان مسالة حاكما يف القسطنطينية فصححت مرة اخرى

قول ان هذه االناجيل كانت غري ثابتة االسناد من اا اهلامية اىل عهد السلطان املذكور و لو                  اقول قد ثبت من هذا ال     
كانت اهلامية و ثابت اسنادها اىل احلواريني يف هذا العهد املذكور فال معىن لنسبة اجلهالة ملصنفيها و تصحيحها مرة اخرى و ما                        

من السالطني او حاكما من احلكام ما تعرض هلذه الكتب و ال تصرف              يدعيه علماء بروتستنت يف بعض االحيان من ان سلطانا          
فيها فباطل يقينا بشهادة توارخيهم و تفاسريهم هذه و هذا القول يعضد قول علماء اجلرمن و الوثنيني يف هذا الباب فان سلسوس                       

 الدين املسيحي و نقل اكهارن الذي هو من         كان من علماء املشركني الوثنيني يف املائة الثانية من امليالد و كتب كتابا يف ابطال               
بدل املسيحيون اناجيلهم ثالث مرات او اربع مرات بل ازيد من هذا            (علماء اهل اجلرمن قول ذلك الفاضل املشرك يف كتابه هكذا           

 .انتهى) تبديال كأن مضامينها بدلت
 بدلوا اناجيلهم اىل عهده املذكور ازيد من اربع        فانظر ايها اللبيب اىل هذا املشرك كيف ينادي و خيرب بان املسيحيني كانوا            

 .مرات و انا اكتفي على نقل هذا القول من اقوال املشركني هربا من التطويل
 
 

 القول الثبت
 يف

 الرد على دعاوى الربوتستنت
 
 تأليف

 احقر الورى عبد القادر بن السيد حممد سليم
 الكيالين الشهري باالسكندراين

 )غفر اهللا له ذنوبه(
 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
و نزه نفسه عن الضد و الند و الولد و الزوجية و ارشدنا اىل الربهان                 . احلمد هللا الذي وصف ذاته العلية بالوحدانية      

و مل يكن له شريك يف امللك و خلق كل شئ يسبح حبمده             . فسبحانه من اله مل يتخذ صاحبة و ال ولدا        . القاطع باالزلية و االبدية   
 .ابدا
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الصالة و السالم على النيب املبعوث باهلدى و دين احلق ليظهره على الدين كله املؤيد مبعجزة القرآن الكرمي من ربه و                      و  
 .على آله و صحبه و عترته و حزبه

 فيقول العبد الفقري اىل مواله القدير عبد القادر الشهري باالسكندراين قد وصل اىل يدي منذ ايام رسالة موسومة                    اما بعد 
اليت افرادها منتشرة يف احناء   ) املبشرين( طبع مبصر و هي من الرسائل اليت توزع من جانب مجعية الربوتستنت              )االقاويل القرآنية (بـ

البسيطة الفساد عقائد البسطاء من املسلمني و غريهم و تسميم افكارهم و ختديش اذهام مبا يلقونه من الشبه و التمويهات و                       
ح يف دين االسالم و التهكم و االزدراء يف شريعة سيد االنام و مل يدعوا احدا من شرهم عربيا كان او                      يبدونه من الطعن و القد    

التحريف و النسخ و    : شرقيا او غربيا و رمبا كانت غالب رسائلهم تدور على مخس مسائل           , هنديا او دمشقيا او مصريا    , اعجميا
 .عليه و سلّمالتثليث و حقيقة القرآن و نبوة رسول اهللا صلّى اهللا 

و ان عدم رد علماء املسلمني على رسائلهم ليس من باب العجز و التقصري كما يزعم بعض الربوتستنت و اما هو من                       
 .)٤٦: العنكبوت * تجاِدلُوا اَهلَ الِْكتاِب ِاالَّ ِبالَِّتي ِهي اَحسن والَ(باب حسم مادة اجلدال متسكا بقوله تعاىل 

 و ال اظلم    )٤٦: العنكبوت * ِاالَّ الَِّذين ظَلَموا ِمنهم   (ن االسالمي الرد عليهم اذا اعتدوا لقوله تعاىل         و قد اباح لنا الدي    
و ال  . من اعتراضهم على القرآن و تطبيقه على مشتهيات انفسهم و مقتضيات عقوهلم و الطعن يف االسالم و مل يرقبوا االّ وال ذمة                     

. لطني و ان خالفونا يف املشرب و الدين فكم هلم منا و لنا منهم يف الشؤون الدنيوية اصحاب                  راعوا عواطف االخوة يف الوطن و ا      
و كثرياً ما كان خيتلج يف      . فال جتوز االنسانية اساءة بعضنا لبعض بل جماملة كل منهم لنا مطلوبة ان مل نقل اا فرض مرغوبة                   

قبلهم تتضمن الطعن و القدح قياما بالواجب الديين و اداء ملا           صدري و يتردد يف خاطري ان ارد على كل رسالة وصلت اىل من               
يأمرين به الدين ولكن كنت اوثر االحجام على االقدام خمافة ان يكثر القيل و القال و ينفتح باب اخلصام و اجلدال و كنت اتأمل                         

كف لساا عن الطعن يف االسالم و       من الربوتستنت ان تؤوب اىل رشدها و ترجع اىل عقلها و تنتهي عن التمويه و العناد و ت                   
املسلمني زورا و تانا و تصرف العنان للفكر ليجري يف سبيله الذي سنته له الفطرة من التأمل بامعان و دقة النظر فيما جاء به                          

ق و تسلك سبيل    الدين االسالمي من املدنية احلقة و االحكام الصحيحة الدالة على السماحة و اليسر و السهولة لعلها تذعن اىل احل                  
اهلدى و الرشاد و لكن ابت نفوس بعضهم اال االندفاع اىل مس كرامة دين املسلمني و عدم احترامه مبا ينشرونه من الرسائل                         

و مبا ان   . و االفتاآت على الشريعة احملمدية الناطقة بانه لو كان موسى حيا ما وسعه اال اتباعها               . املنطوية على التمويه و التضليل    
 ادعي اا ترمجها من اللغة االنكليزية و مل يصرح بامسه و ال باسم صاحب االصل علم انه                  )االقاويل القرآنية (ه الرسالة   صاحب هذ 

يف املدن و االمصار بقصد القاء الشبه يف قلوب عامة املسلمني و ادخال الشكوك يف عقائد                ) املنتشرين(من افراد اجلمعية الربوتستنت     
 .دينهم

 أتعرض للرد عليه و لكن السائق الديين دفعين ان اذب عن الدين االسالمي و ان اتصدى للذود عن                    و كنت اود ان ال    
وقُولُوا (, ) ٣٤: فصلت * ِادفَع ِبالَّيت ِهي اَحسن   (حياضه بصورة ادبية مع مراعاة العواطف ال مقابلة باملثل اذ القرآن العظيم يقول              

فاقول و باهللا التوفيق و ال حول       ) ٤٦: العنكبوت * تجاِدلُوا اَهلَ الِْكتاِب ِاالَّ ِبالَِّتي ِهي اَحسن       والَ(, ) ٨٣: البقرة * ِللناِس حسنا 
 :و ال قوة االّ باهللا العلي العظيم

ر امسه   يدعي مؤلفها او جامعها انه ترمجها من اللغة االنكليزية اىل العربية و مل يذك               )االقاويل القرآنية (ان هذه الرسالة    
او من التجار كذا    , ا هو من رؤساء الروحانيني او من الكتاب املشاهري او من املشترين           . حىت يتبني من اي طبقة من طبقات الرجال       
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ا هو من كتاب او مقالة يف جريدة او جملة و على كل حال االصل جمهول و املترجم جمهول و                     . مل يذكر املوضع الذي ترمجها منه     
 .ه حىت ال يشتهر بوصمة اخلطأ فيما أتى بهلعله قصد كتمان امس

طالعنا هذه الرسالة فاذا هي تدور على سبع دعاوي و ساق لكل دعوى بعض آيات من القرآن العظيم اختذها على زعمه 
 .حجة لتحقيق مراده و احتجاجا على املسلمني بالصاق اخلطأ و وصمة الكفر م كما سيتضح

و هذا ال شبهة فيه عند » يرهن ان التوراة و الزبور و االجنيل مرتل من عند اهللا تعاىلان القرآن«ادعى ) الدعوى االوىل(
مجيع افراد املسلمني من عهد رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم اىل اآلن بل اىل يوم القيامة آلن االميان بذلك ركن من اركان العقيدة 

بأن اهللا تعاىل انزل التوراة و الزبور و االجنيل على موسى و داود و عيسى االسالمية فال يقبل اميان احد من املسلمني حىت جيزم 
عليهم السالم و بني فيها امره و يه و وعده و وعيده و هي كالم اهللا حقيقة بدت بال كيفية قوال و انزهلا وحيا اما مكتوبة يف 

 .االلواح او مسموعة من وراء حجاب او من ملك مشاهد

تعاىل انزل على موسى عليه السالم لبيان االحكام الشرعية و العقائد الصحيحة و التبشري بظهور نيب فالتوراة كتاب اهللا 
صلّى اهللا عليه و سلّم و االشارة اىل انه يأيت بشرع جديد ينسخ مجيع الشرائع و يهدي اىل ) حممد(من ولد امساعيل و هو سيدنا 

ن و نطقت بالتنويه ا اآليات اليت ساقها صاحب الرسالة و مل تعبث ا ايدي طريق السعادة فهذه هي التوراة اليت شهد ا القرآ
 .التحريف و انامل التبديل كما يأيت بيانه

و اما الزبور فكتاب اهللا تعاىل ايضا انزله على داود عليه السالم و هو عبارة عن ادعية و اذكار و مواعظ و ليس فيه 
ريعة موسى عليه السالم و ال يعلم له نسخة صحيحة و الدالئل قائمة على التحريف احكام شرعية النه كان مأمورا باتباع ش

 .حبسب املقاصد و االغراض كما سيتضح ان شاء اهللا

و اما االجنيل فكذلك انزل على عيسى عليه السالم لبيان احلقائق و دعوة اخللق لتوحيد اخلالق و ترتيهه عن كل ما ال                        
 و التبشري بظهور خامت األنبياء و هذا االجنيل مفقود و اما املوجود اآلن فهو كتاب الف بعد رفع                    يليق و نسخ بعض احكام التوراة     

عيسى عليه السالم وله عندهم اربع نسخ الفها اربعة اشخاص و هم ميت ولوقا و مرقص و يوحنا كما ستعلمه فما ساقه صاحب                        
ا فهو حق و صدق ال شبهة يف انه جيب االميان و التصديق بذلك اللهم               الرسالة من اآليات القرآنية الدالة على اا مرتلة و موحى           

 .يف الكتب اليت مل تغري و مل تبدل و مل حترف

 ادعى صاحب الرسالة ان القرآن العظيم اتى مثبتا للكتاب و مصدقا له و مهيمنا عليه مستدال بقوله                    )الدعوى الثانية (
 )٤٨: املائدة * ِبالْحقِّ مصدِّقًا ِلما بين يديِه ِمن الِْكتاِب ومهيِمنا علَيِهواَنزلْنآ ِالَيك الِْكتاب (تعاىل 

فال خيتلف فيه اثنان و هي عقيدة املسلمني الم يقرون بذلك و             . اقول ان ما ادعاه من ان القرآن الكرمي اتى مثبتا اخل           
الكتب و مبا ان صاحب الرسالة قد اختذ القرآن حجة يف تصديق الكتب املرتلة فلم               حيترمون األنبياء عليهم السالم الذين انزل عليهم        

اليس يعتقد ان القرآن    . مل يتخذ حجة يف تصديق الرسول الذي انزل عليه القرآن املهيمن على مجيع الكتب املرتلة و يؤمن مبا جاء به                   
فقد الزمناه العمل مبا فيه من االحكام و        ) بلى(؟ فان قال    انزل باحلق تبيانا لكل شيئ هدى و رمحة؟ اليس يعترف انه كالم اهللا             

صلّى اهللا عليه   ) حممد(و ان انكر قامت عليه احلجة يف استدالله بشئ مل يصدق به مع انه بالضرورة معترف بانه مرتل على                    . احلدود
أمل يف بقية اآلية اليت استدل بصدرها       و سلّم و مهيمن اي رقيب و شاهد على سائر الكتب حيفظها و يشهد هلا بالصحة و يا ليته ت                   

فَاحكُم بينهم ِبمآ اَنزلَ اُهللا والَ تتِبع اَهوآَءهم عما جآَءك ِمن الْحقِّ ِلكُلٍّ جعلْنا ِمنكُم ِشرعةً وِمنهاجا ولَو شآَء                   (حيث قال تعاىل    
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 ).٤٨: ائدةامل * اُهللا لَجعلَكُم اُمةً واِحدةً

و علم ما ترمى اليه و اختذها دليال على نسخ شريعة من تقدم من االنبياء مبن تأخر و سيأيت الكالم على اثبات النسخ                         
ثابتة يف الكتب املقدسة حىت يف اليت لعبت ا انامل التحريف ولوال خشية التطويل لسردا مجيعا و لكن                  ) حممد(على ان نبوة سيدنا     
جاء الرب من سيناء و اشرف لنا من ساعري و          (نها قال يف التوراة يف باب الثالث و الثالثني من سفر االستثناء             اقتصر على بعض م   

فمجيئه من سيناء اعطاءه التوراة ملوسى و اشرافه من ساعري اعطاءه االجنيل لعيسى              ) استعلن من جبل فاران و معه الوف االطهار       
صلّى اهللا عليه و سلّم الن فاران جبل من جبال مكة بدليل قوله             ) حممد(انزاله القرآن على    عليهما السالم و استعالءه من جبل فاران        

و ال شك ان امساعيل عليه السالم كانت        ) و سكن فاران  (يف الباب احلادي و العشرين من سفر التكوين يف حال امساعيل هكذا              
سبحي ايتها العاقر اليت لست تلدين انشدي باحلمد        : (ا هكذا و كذلك قال يف الباب الرابع و اخلمسني من كتاب اشعي          . سكناه مبكة 

و هللي اليت مل تلدي من اجل ان الكثريين من بين الوحشة افضل من بين ذات رجل يقول الرب اوسعي موضع خيمتك و سرادق                         
 املدن اخلربة اخل ما     مضاربك ابسطي التشفقي طويل حبا لك و ثبيت اوتاك النك تنفرين مينة و يسرة و زرعك يرث االمم و يعمر                    

 ).قال

املراد بالعاقر مكة املكرمة النه مل يظهر منها نيب بعد امساعيل و مل يرتل فيها وحى خبالف اورشليم فانه ظهر فيها انبياء                       
يت كثريون و كثر فيها نزول الوحى و بين الوحشة هم اوالد السيدة هاجر ام امساعيل الا كانت مبرتلة امللقطة املخرجة من الب                       

ساكنة يف الرب و بنو ذات رجل عبارة عن اوالد سارة فخاطب اهللا تعاىل مكة آمرا هلا بالتسبيح و التهليل و انشاد الشكر الجل ان                          
كثريين من اوالد هاجر صاروا افضل من اوالد سارة فحصلت الفضيلة هلا بسبب حصول الفضيلة الهلها و وىف اهللا تعاىل مبا وعد                       

 من اجنيل   ١٤ اهللا عليه و سلّم رسوال افضل البشر و خامت النبيني من اهلها يف اوالد هاجر و قال يف باب                      صلّى) حممدا(بان بعث   
روح احلق  . ان كنتم حتبونين فاحفظوا وصاياى و انا اطلب من االب فيعطيكم فارقليط آخر ليثبت معكم اىل االبد                 (يوحنا هكذا   

و الفارقليط روح القدس    .  يعرفه و انتم تعرفونه النه مقيم عندكم و هو ثابت فيكم           الذي لن يطيق العامل ان يقبله النه ليس يراه وال         
الذي ارسله االب بامسي هو يعلمكم كل شئ و هو يذكركم كل ما قلته لكم و اآلن قد قلت لكم قبل ان يكون حىت اذا كان                            

 ).تؤمنون

:  عليه السالم و هو مفقود قال صاحب اظهار احلق         هو يوناين ترمجته عن اللفظ العرباين الذي قاله عيسى        ) فارقليط(لفظ  
 :اترك البحث عن االصل و اتكلم على هذا اللفظ اليوناين

بلفظ هو قريب من    » حممد«فاالمر ظاهر و تكون بشارة املسيح يف حق         ) بريفلوطس(فاقول ان كان اللفظ اليوناين اصله       
 كما يدعون فهذا ال ينايف االستدالل ايضا الن معناه املعز و املعني و              )باراكليطوس(و ان كان اللفظ اليوناين اصله       . حممد و امحد  

مث بني ان مجيع االوصاف اليت وصف ا عيسى هذا           ) حممد(الوكيل و الشافع على ما بينوه و هذه املعاىن كلها تصدق على               
النازل على تالميذ عيسى يف زمنه و فصل رمحة         الفارقليط املبشر به منطبقة على نبينا متام االنطباق و ال ينطبق شئ منها على الروح                

اهللا و اوضح يف الرد من وجوه عديدة فمن ارادها فلرياجع كتابه اظهار احلق و لوال خمافة التطويل لسقنا مجلة من آيات العهد القدمي                        
 .و العهد اجلديد املوجودين اآلن يف ايديهم دالة على ثبوت نبوة نبينا صلّى اهللا عليه و سلّم

 ادعى ان القرآن قد حكم على اليهود و املسيحيني بوجوب اقامة التوراة و االجنيل و اوجب عليهم                    )دعوى الثالثة ال(
 * اَمنوا واتقَوا لَكَفَّرنا عنهم سيئَاِتِهم     ولَو اَنَّ اَهلَ الِْكتابِ   (ايضا قبول القرآن املصدق لكتبهم مستدال على ذلك بقوله تعاىل            
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 *  لَستم علَى شيٍء حتى تِقيموا التوريةَ واِْالنِجيلَ ومآ اُنِزلَ ِالَيكُم ِمن ربكُم             يآ اَهلَ الِْكتابِ  (و قوله تعاىل    .  اآلية )٦٥: ئدةاملا
 .)٦٨: املائدة

ماه معتقدا لصحته و هذا املدعي      اقول من املقرر ان املستدل بشئ يشترط يف حقه ان يكون عاملا مبعناه مدركا ملغزاه و مر                
قد ادعى ان القرآن حكم على اهل الكتاب بوجوب اقامة التوراة و االجنيل و سكت عن وجوب اقامة القرآن املفهوم من قوله تعاىل                    

)    كُمبر ِمن كُمِزلَ ِالَيمآ اُنمل يسلك سبيل االعتدال اما      اي على حممد فلم ينطبق دليله على مدعاه متام االنطباق و             )٦٨: املائدة * و
لذهوله عن معىن اآليات القرآنية و عدم احاطته باملراد منها و اما لعدم اذعانه و انقياده ملا جاء به القرآن و اما لقصده االستشهاد                         

 عليه و سلّم على ان      مبا يوافق هواه و يناسب مشتهاته و مدعاه نابذا مايلزمه احلجة و يرغمه االميان مبا جاء به رسول اهللا صلّى اهللا                    
 اي من احلق و     )يآ اَهلَ الِْكتاب لَستم علَى شيءٍ     (اآلية اليت استدل ا قاضية بانه ليس على شئ الندراجه حتت عموم قوله تعاىل               

 اي القرآن الذي جاء به حممد صلّى اهللا عليه و           )٦٨: املائدة * حتى تِقيموا التوريةَ واِْالنِجيلَ ومآ اُنِزلَ ِالَيكُم ِمن ربكُم        (الصواب  
سلّم اي تعملوا مبا فيه من اقامة احلدود و امتثال االوامر و اجتناب النواهي و التصديق برسول اهللا حممد الذي بشرت به التوراة و                         

 اي سيآت ما صدر     )لَكَفَّرنا عنهم سيئَاِتِهم  ( جاء به     اي انكار و جحود ما     )واتقَوا( بذلك   )اَمنوا ولَو اَنَّ اَهلَ الِْكتابِ   (االجنيل  
 . اي مع الذين انعم اهللا عليهم من اهل االميان)٦٥: املائدة *  جناِت النِعيِمناهملْخوالَد(منهم 

 عنه فهو من الذين     فانظر ايها املنصف اىل صنيعه تراه اقتسم اآليات القرآنية فما وافق هواه اخذ به و ما خالف اعرض                  
 اي جزؤه اجزاء فآمنوا     )٩١-٩٠: احلجر*   اَلَِّذين جعلُوا الْقُرآنَ ِعِضني    *كَمآ اَنزلْنا علَى الْمقْتِسِمني     (اخربنا اهللا عنهم بقوله     

 .ببعض و اعرضوا عن بعض

اب املقدس و يقبلوه و اال فيعاقبون         ادعى ان القرآن اوجب على املسلمني مجيعا ان يعتربوا الكت            )الدعوى الرابعة (
بعقوبات خميفة جزاء لكفرهم و ساق مجلة آيات مستدال ا على صحة مدعاه و يا ليته رزق فهما و منح ادراكا و رشدا و اهتدى                         

ون مرامي  كأنه تراى له ان املسلمني ال يفهمون معايل كتام و ال يدرك            . اىل معرفة ما نطق به القرآن و ما صرح فيه من البيان            
خطاب رم حىت اتى حضرة الربوتستنىت ينبه افكارهم و يوقظ شعورهم و احساسام مبا يتصيده من ارجاء اخليال و مناحي                       

ال يتخيل احد انه يوجد     . االوهام حاكما بان املسلمني اذا مل يعتقدوا بالكتاب املقدس و يقبلوه فلهم الوعيد الشديد جزاء لكفرهم               
طة يؤمن باهللا و رسوله اال و يعتقد بان الكتاب املقدس الذي مل حيرف و مل يبدل انزل على موسى و داود و                       مسلم على وجه البسي   

و انه  . عيسى عليهم السالم و انه كالم اهللا املرته عن احلروف و االصوات و انه مقبول باالجالل و التعظيم عمال مبا يأمر به القرآن                      
 . ما فيهحيرم رفضه و ازدرائه و ال جيوز تكذيب

 .اما املوجود اآلن يف االيدي فقد ادخل فيه التحريف و التغيري فال جتد مسلما اال و يعتقد من صميم قلبه انه مبدل و مغري
و على كل فنحن حنترمه لكونه ال خيلو من كالم اهللا و ان اختلط بكالم الغري و نعظمه ترجيحا اجلانب غري املغري على                        

 .نع اجلنب من قرائة الكتب السماوية و مسها احتراما و تعظيمامي: املغري حىت قال العلماء
و اين على يقني بان مجيع املسلمني يوقنون بان اهللا بعث االنبياء هلداية البشر و انزل عليهم كتبا مساوية مشتملة على امره                      

ها من حيث كوا كالم اهللا اال ام يعتقدون         و يه و وعده و عيده من ذلك التوراة و الزبور و االجنيل و يعظموا و ال يفرقون بين                  
 .اا مل تسلم من آفة التحريف و غائلة التبديل كما سيعلم

 ادعى ان القرآن العظيم ليس بناسخ الكتاب املقدس اذ مل يوجد فيه ما يفيد ذلك و امنا يوجد آيات                     )الدعوى اخلامسة (



- ٤٠ - 

 

 و بقوله تعاىل    )١٠٦:  البقرة  *ِمن آيٍة اَو ننِسها ناِْت ِبخيٍر مِِنهآ اَو ِمثِْلهآ        ما ننسخ   (قرآنية نسخت غريها مستدال بقوله تعاىل       
 .)١٠١: النحل * وِاذَا بدلْنَآ آيةً مكَانَ آيٍة(

ذ ان هذا املدعي لعدم معرفته حبقيقة النسخ املصطلح عليه عند املسلمني و غريهم و جهله باقسامه و مواضعه اخ                   : اقول
يهرف مبا ال يعرف و خيبط خبط عشواء يف حنادس حالكة و غياهب مظلمة حىت اداه ذلك اىل انكاره على املسلمني و حتامله                         
عليهم كما هو دأب اخلائضني فيما ليس هلم به علم و لو قبل ان يدعي ما ادعاه احاط علما مبعناه و رزق فهما مبغزاه لترك االنكار                          

ظهر له انه مل يبعث نيب بشرع اال كان ناسخا الحكام شرع من قبله كُال او بعضا كما سيتضح و لكن                     و ل . و اتبع سبيل االعتراف   
 القسيس النبيل فندر حيث اعترض على املسلمني يف قوهلم بالنسخ و             )ميزان احلق (حذا حذو من سبقه من املنكرين كصاحب         

 .و اهللا يهدي من يشاء اىل صراط مستقيمو ما علينا اال ان نظهر احلقيقة . نسبهم اىل ما هم براء منه
ليعلم ان النسخ يف اصطالح املسلمني بيان مدة انتهاء احلكم العملي اجلامع للشروط فال يطرأ عندنا على القصص و ال                     

االدعية و  على االمور القطعية العقلية مثل ان صانع العامل موجود و ال على االمور احلسية مثل ضوء النهار و ظلمة الليل و ال على                        
والَ تقْبلُوا لَهم شهادةً    ( و ال على االحكام املؤبدة حنو        )آمنوا و ال تشركوا   (ال على االحكام اليت تكون واجبة نظرا اىل ذاا مثل           

ملصطلح ان   بل يطرأ النسخ على االحكام اليت تكون عملية حمتملة للوجود و العدم غري مؤبدة و ليس معىن النسخ ا                   )٤: النور * اَبدا
 .تعاىل اهللا عن ذلك فكما ان يف تبديل املواسم الربيع و الصيف اخل. اهللا امر و ى اوال مث بدأ له رأى فنسخ احلكم االول

و كذا يف تبديل الليل و النهار و تبديل حاالت الناس مثل الفقر و الغىن و الصحة و املرض حكما و مصاحل هللا سبحانه و                         
 .او مل تظهرتعاىل سواء ظهرت لنا 

كذلك يف نسخ االحكام حكم له تعاىل نظرا اىل حال املكلفني اال ترى ان الطبيب احلاذق يبدل االدوية و االغذية                       
مبالحظته حاالت املريض و غريها على حسب املصلحة اليت يراها و ال حيمل احد فعله على العبث و اجلهالة فكيف باحلكيم املطلق                      

 .قدمي االبديالعامل باالشياء بالعلم ال
نعم بعضها كاذب مثل ان     . اذا علمت هذا فاقول ليست قصة من القصص املندرجة يف التوراة و االجنيل منسوخة عندنا              

لوطا زىن بابنتيه و محلتا بالزنا من االب كما هو مصرح يف الباب التاسع عشر من سفر التكوين او ان يهودا ابن يعقوب عليه                           
ـ   ابنه و محلت بالزنا منه و ولدت توامني فارص و زارح كما هو مصرح يف الباب الثامن و الثالثني من                    زوجة  ) ثامار(السالم زىن ب

سفر التكوين و احلال ان داود و سليمان و ام عيسى عليهم السالم من اوالد فارص كما يف الباب االول من اجنيل ميت او ان داود                          
املكر مث تزوجها كما هو مصرح يف الباب احلادي عشر من سفر صموئيل الثاين              زىن بامرأة اوريا و محلت منه بالزنا فاهلك زوجها ب         

و كان يعبد االصنام و بىن املعابد هلا كما هو مصرح يف الباب احلادي عشر من سفر                 ) معاذ اهللا (او ان سليمان ارتد يف آخر عمره        
 .ح يف الباب الثاين و الثالثني من سفر اخلروجامللوك االول او ان هرون عبد عجال و امر بين اسرائيل بعبادته كما هو مصر

 .فهذه القصص كاذبة باطلة عند املسلمني مجيعا و ال نقول اا منسوخة لئال يلزم الشناعة
و كذا ال تكون االدعية منسوخة فال يكون الزبور املشتمل على ادعية منسوخا باملعىن املصطلح عندنا و ال نقول انه                      

 حيث قال ان هذا مصرح به يف        )ميزان احلق (جنيل كما افترى على املسلمني القسيس النبيل فندر يف كتابه           ناسخ للتوراة منسوخ باال   
 .القرآن و التفاسري

 .و لعله مسع ذلك من بعض العوام فظن انه يكون يف القرآن و التفاسري فنسب اليها ذلك فنحن نطالبه بصحة النقل اهـ

http://kotob.no-ip.org
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 االخرى من العهد القدمي و اجلديد ألا مشكوكة يقينا بسبب عدم اسانيدها              امنا منعنا عن استعمال الزبور و الكتب      
 .املتصلة و ثبوت وقوع التحريف اللفظي فيها جبميع اقسامه كما يأيت
فعليه يكون بعض احكام التوراة و االجنيل منسوخا يف الشريعة          . فالنسخ ال يكون اال يف االحكام املطلقة الصاحلة للنسخ        

 نقول ان كل حكم من احكامهما منسوخ كيف و ان بعض احكام التوراة مل ينسخ يقينا مثل حرمة اليمني الكاذبة و                      احملمدية و ال  
القتل و الزنا و اللواطة و السرقة و شهادة الزور و غريها و كذا بعض احكام االجنيل مل ينسخ يقينا مثال وقع يف الباب الثاين عشر                           

 و هو حياوره ان اول االحكام قوله امسع يا اسرائيل فان الرب اهلنا واحد و ان حتب الرب                   فقال له عيسى  : (من اجنيل مرقص هكذا   
 ).و ان حتب جارك لنفسك. اهلك بقلبك كله و روحك كلها و ادراكك كله و قواك كلها

يف و النسخ ليس مبختص يف شريعتنا بل وجد          . فهذان احلكمان باقيان يف شريعتنا على اوكد وجه و ليسا مبنسوخني           
 :الشرائع السابقة بكثرة و امثلته يف التوراة و االجنيل غري حمصورة نكتفي بذكر بعضها

تزوج االخوة باالخوات يف عهد آدم و سارة زوجة ابراهيم عليه السالم اخته من ابيه كما هو مصرح يف اآلية الثانية                     ) ١(
 ).ريعة موسى مطلقا مساو للزنا و قتل الزوجني واجبو النكاح باالخت حرام يف ش(عشر من الباب العشرين من سفر التكوين 

كان مجيع احليوانات حالال يف شريعة نوح كالبقوالت و حرم يف الشريعة املوسوية الكثري من احليوانات منها اخلرتير                  ) ٢(
 .كما هو مصرح يف الباب احلادي عشر من سفر االحبار

خاله كما هو مصرح يف الباب التاسع و العشرين من سفر التكوين            ابنيت  ) راحيل(و  ) اليا(مجع يعقوب بني االختني     ) ٣(
 ).و اجلمع بني االختني حرام يف الشريعة املوسوية(

جيوز يف شريعة موسى ان يطلق الرجل امرأته بكل علة و ان يتزوج آخر باملطلقة و ال جيوز يف شريعة عيسى اال بعلة                       ) ٤(
 .الزنا

 الشريعة املوسوية و نسخت حرمتها يف الشريعة العيسوية مث ثبتت االباحة العامة             كانت احليوانات الكثرية حمرمة يف    ) ٥(
 .بفتوى بولس
كان تعظيم السبت حكما ابديا يف شريعة موسى و مل يكن الحد ان يعمل فيه ادىن عمل و العامل فيه يقتل حىت ان                       ) ٦(

له لعدم تعظيم السبت و كان هذا من ادلة انكارهم كما هو            اليهود الذين كانوا معاصرين لعيسى عليه السالم يؤذونه و يريدون قت          
من اجل ذلك طرد اليهود عيسى و طلبوا قتله النه قد فعل            : (مصرح يف اجنيل يوحنا يف الباب اخلامس من اآلية السادسة عشر هكذا           

 ).تلك االشياء يوم السبت
 اوالد امساعيل عليه السالم و اخيه اسحق و بقي          حكم اخلتان كان ابديا يف شريعة ابراهيم عليه السالم و استمر يف           ) ٧(

يف شريعة موسى و خنت عيسى كما هو مصرح يف اآلية احلادية و العشرين من الباب الثاين من اجنيل لوقا و بقي هذا احلكم اىل                           
 و بعض   عروج عيسى و ما نسخ بل نسخه احلواريون يف عهدهم كما هو مشروح يف الباب اخلامس عشر من اعمال احلواريني                     

مث انا قد مسعنا ان نفرا من الذين خرجوا من عندنا يضطربونكم بكالمهم و يزعجون انفسكم و يقولون انه جيب                      : (اآلية هكذا 
عليكم ان ختتتنوا و حتافظوا على الناموس و حنن ال نأمرهم بذلك النه قد حسن للروح القدس و لنا ان حنملكم غري هذه االشياء                         

و الزىن اليت ان جتنبتم عنها فقد احسنتم و         » ٤«و املخنوق   » ٣«والدم  » ٢«من قرابني االوثان    » ١«نبوا  الضرورية و هي ان جتت    
 .)السالم
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و امنا ابقوا حرمة هذه االربعة اعين حرمة ذبيحة الصنم و حرمة الدم و حرمة املخنوق و حرمة الزىن لئال تنفر اليهود و                        
 .الذين دخلوا يف امللة املسيحية من جديد

 ملا راى مقدسهم بولس بعد هذا الزمان ان هذه الرعاية ليست بضرورية نسخ حرمة الثالثة االوىل بفتوى االباحة العامة                    مث
و عليه اتفاق مجهور الربوتستنت فما بقي من احكام التوراة العملية اال الزىن و ملا مل يكن فيه حد يف الشريعة العيسوية فهو منسوخ                        

صل الفراغ يف هذه الشريعة من نسخ مجيع االحكام العملية اليت كانت يف الشريعة املوسوية ابدية كانت                 ايضا من هذا الوجه فقد ح     
او غري ابدية حىت صرح مقدسهم بانه ال طاعة الحكام التوراة بعد االميان بعيسى و قال نسخت رسومات الشريعة مبوت عيسى و                       

 .شيوع اجنيله
 :فظهر مما ذكرناه لكل منصف امور

 . ان نسخ بعض االحكام يف الشريعة الالحقة ليس مبختص يف شريعتنا بل وجد يف الشريعة السابقة ايضا:االول
 . ان االحكام العملية للتوراة كلها ابدية كانت او غري ابدية نسخت بالشريعة العيسوية:الثاين
 . ان لفظ النسخ موجود يف كالم مقدسهم بولس بالنسبة اىل التوراة و احكامها:الثالث
 . ان مقدسهم يدعي ان الشئ العتيق البايل قريب من الفناء:الرابع
 و ملا كانت الشريعة العيسوية بالنسبة اىل الشريعة احملمدية عتيقة فال استبعاد يف نسخها بل هو ضروري مع ام                     :أقول

 .معترفون ان التوراة كالم اهللا
صطلح عندنا على انا ال نسلم ان هذه التوراة هي املرتلة او              انه ال اشكال يف نسخ احكام التوراة باملعىن امل          :اخلامس

 .تصنيف موسى عليه السالم و ال نسلم اا غري مصونة عن التحريف كما سيجئ ان شاء اهللا
فتبني ان ما يدعيه صاحب الرسالة من امتناع النسخ باطل ال ريت فيه كيف و ان املصاحل قد ختتلف باختالف الزمان و                       

لفني فبعض االحكام قد يكون مقدورا للمكلفني يف بعض االوقات و ال يكون مقدورا يف بعض اآلخر و يكون البعض                    املكان و املك  
 .مناسبا لبعض املكلفني دون بعض و كذا ختصيصه بالشريعة احملمدية دون غريها من الشرائع حتكم و مكابرة

 .لى البسطاء الذين ال علم عندهم و ال اطالععجيب امر الربوتستنت يف اعماهلم املغالطة و لكن ال تنطلي اال ع
و اما الواقفون على احلقائق العاملون بالشرائع فال تنطلي عليهم مغالطام يف رسائلهم و لوال خشية التطويل لسردنا اشياء                   

ء ليتضح لكل انسان    كثرية من االحكام املنسوخة و االقاويل اليت يستفاد منها وقوع النسخ يف كل شريعة اتى ا نيب من االنبيا                    
 .بطالن ما يدعيه صاحب الرسالة من االفتئآت على اهل االسالم و يف هذا القدر كفاية للنبيه الفطن

مل يعتره حتريف و ال تبديل و انه من مجلة االفتراء و            ) اى التوراة و االجنيل   ( ادعى ان الكتاب املقدس      )الدعوى السادسة (
مهيمنا على الكتب املرتلة لكي حيفظها من التغري و يشهد هلا بالصحة و محل اآليات القرآنية                 ال يعتد به مستدال بأن القرآن انزل        

صلّى ) حممد(الدالة على وقوع التحريف على التحريف املعنوي ال اللفظي قال و هو خمتص باليهود لنبذهم التوراة و كتمام صفة                    
 .اهللا عليه و سلّم اخل ما قال

تحريف اللفظي مسبوق به ايضا فان علماء الربوتستنت عموما ينكرونه انكارا بليغا لتغليط               ان انكار املدعي ال    :اقول
بسطاء املسلمني و يوردون ادلة مموهة و مزورة يف رسائلهم ليوقعوا الناظرين يف الشك و يطرحوا م يف متاهات الريب توصال اىل                      

 .ة فساد ما يدعونه و ليتحقق لدى العموم بطالن ما يوردونه يف رسائلهممقاصدهم فعلينا ان نثبته جبميع اقسامه ليتبني لرواد احلقيق
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و هيهات ان يزحزحوا عن قلوب املسلمني ما يعتقدونه من ان كتب اهل الكتاب حمرفة و هذا االعتقاد ثابت يف القلوب                     
ن عقل يطلع على العهد القدمي      و متأصل يف الصدور من عهد الصحابة كما دلت االخبار و وردت اآلثار و ما من احد فيه مسكة م                   

و اجلديد اال و يظهر له التناقض و التخالف بادىن تأمل فال يسعه اال ان حيكم بانه ليس كالم اهللا بل هو حمرف و مبدل و مبا يراه                             
 .ايضا من الزيادة و النقصان

ابن حزم  ( فمن العلماء    و قد بني ذلك كثري من علماء املسلمني يف تأليفهم و اعترف به كثري من عقالء املسيحيني                   
ما يف التوراة و االجنيل من املناقضات الكثرية اليت ال حتتمل التأويل يظهر لكل من               ) امللل و النحل  ( فقد ذكر يف كتابه      )١()االندلسي

م ذكر منهما   قرأها بفهم و انصاف وقوع التحريف و التبديل فيها و يعتقد يقينا اما غري املرتلني على موسى و عيسى عليهما السال                    
 .يف اثبات التحريف و التبديل سبعة و مخسني فصال يف اكثر من مائة صفحة فمن اراد الوقوف عليها فلرياجع كتابه

االمام (فقد ذكر يف تأرخيه ما يدل على ذلك و منهم           ) املقريزي( يف كتاب االعالم و منهم       )١()االمام القرطيب (و منهم   
 يف  )٣()االمام مال كاتب چليب   (على البخاري عند حديث نسخ القبلة من اجلزء االول و منهم             فقد اثبت ذلك يف شرحه       )٢()العيين

 اليت  )اهلداية(الذي كان من احبار اليهود و اسلم يف زمن السلطان بايزيد يف رسالته              ) عبد السالم (و منهم   . )كشف الظنون (كتابه  
 فقد ذكر فيه يف الباب االول و الثاين يف مائة           )اظهار احلق ( يف كتابه    )٤()العالمة احملقق الشيخ رمحة اهللا    (و منهم   . الفها بعد اسالمه  

و سبعني صفحة فصل فيها الدالئل و الرباهني على وقوع التحريف و التبديل يف التوراة و االجنيل تفصيال مل يسبقه اليه سواء و ال                         
 .ميكن ان يتوقف احد عنده ادىن فهم و انصاف يف ذلك

 اعلم ان التوراة االصلي و االجنيل فقدا قبل بعثة رسول اهللا صلّى اهللا عليه و سلّم و املوجودان اآلن                     :اهللافمما قاله رمحة    
مبرتلة كتابني من السري جمموعني من الروايات الصحيحة و الكاذبة و ال نقول اما كانا موجودين على اصالتهما اىل عهد النيب                       

تحريف حاشا و كال و التوراة عندنا ما اوحى اىل موسى و االجنيل ما اوحى اىل عيسى                   صلّى اهللا عليه و سلّم مث وقع فيهما ال         
 .عليهما السالم

و اما هذه التواريخ و الرسائل املوجودة اآلن فهي ليست التوراة و االجنيل املذكورين يف القرآن فليس واجىب التسليم بل                     
من رواياا ان صدقها القرآن فهي مقبولة يقينا و ان كذا القرآن            حكمهما و حكم سائر الكتب من العهد العتيق ان كل رواية             

 .فهي مردودة يقينا و ان كان القرآن ساكتا عن التصديق و التكذيب فنسكت عنها فال نصدق و ال نكذب
 الشيعة  مث قال رمحة اهللا و قد استغىن بعض فضالء اهلند عن هذه االناجيل من علماء اهلند شرقا و غربا من اهل السنة و                       

فاجابوا مجيعهم بان هذا اموع املشتهر اآلن بالعهد اجلديد ليس مبسلم عندنا و ليس هذا هو االجنيل الذي جاء ذكره يف القرآن بل                       
 .هو عندنا عبارة من الكالم الذي يقال انه نزل على عيسى عليه السالم

ه االناجيل يف القرن االول و الثاين و ان اجنيل مرقص           مث ذكر ان علماء بروتستنت يدعون لتغليط العوام انه يوجد سند هلذ           
 .و لوقا اهلاميان و رد ذلك ردا شافيا
                                                 

 . هـ٤٥٦ابو حممد علي بن امحد الشهريبابن حزم الظاهري املتويف سنة ) ١(
 . هـ٦٧١ابو عبد اهللا حممد بن امحد املالكي املتويف سنة ) ١(
 . هـ٨٥٥بدر الدين حممود بن امحد احلنفي املتويف سنة ) ٢(
 . هـ١٠٦٧ عبد اهللا الشهري حباجي خليفه املتويف سنة مصطفى بن) ٣(
 يف مكة املكرمة.]  م١٨٨٩. [ هـ١٣٠٦رمحة اهللا بن خليل الرمحن اهلندي احلنفي املتويف سنة ) ٤(
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ان السند املتنازع بيننا و بينهم هو السند املتصل و هو عبارة عن ان              : و مما قاله رمحة اهللا يف منع دعوى انه يوجد هلا سند           
ان الكتاب الفالين تصنيف فالن احلواري او فالن النيب و مسعت هذا             : يروى الثقة بواسطة او بوسائط عن الثقة اآلخر بانه قال          

الكتاب كله من فيه او قرأته عليه او اقر عندي بقوله ان هذا الكتاب تصنيفي و تكون الواسطة او الوسائط من الثقاة اجلامعني                         
ثالث اىل مصنف االناجيل و طلبنا هذا السند        لشروط الرواية فمثل هذا السند ال يوجد عندهم من آخر القرن الثاين او اول القرن ال               

يف جملس املناظرة انه ال يوجد هكذا سند عندهم         » فرنج«مرارا و تتبعناه يف كتب اسانيدهم فما نلنا املطلوب بل اعتذر القسيس              
و ال نقول ام ال      سنة و ال ننكر الظن و التخمني         ٣١٣الجل وقوع احلوادث العظيمة يف القرون االوىل من القرون املسيحية اىل            

ينسبون كتبهم اىل مصنفها بالظن و القرائن بل نقول ان الظن و القرائن ال تسمى سندا كما علمت و ال ننكر اشتهار هذه االناجيل                        
يف اخر القرن الثاين و ما بعده اشتهارا ناقصا قابال للتحريف غري مانع منه بل تقر باالشتهار الناقص الذي ال مينع من التحريف                         

 .هـا
اذا علمت هذا نبني لك ان علماء االسالم عموما حكموا بتحريف العهدين مطلقا و تبديلهما فما نسبه صاحب الرسالة                    

 باما ال يقوالن بالتحريف اللفظي و امنا حيمالن التحريف على التأويل و هو التحريف               )٢( و اجلالل السيوطي   )١(اىل الفخر الرازي  
 شبهة يف بطالن دعواه الما اجل و اعظم من ان ينسب اليهما شئ يرته مقامهما عنه اذ ال يقول                    املعنوي و هو خمتص باليهود فال     

به اقل عامل فضال عن سعة اطالعهما و غزارة علمهما و قوة مداركهما و لكن عجيب امر الربوتستنت يأخذون اقوال املخالف هلم                      
 .خال الشبه عليهم يف دينهمو يؤولوا و حيرفوا كما هو دأم لتغليط العوام و اد

و اما علماء االسالم فهم يعلمون حقيقتهم فال تنطلي عليهم مموهام بل رمبا اعترفوا امامهم بالعجز او اخلطإ و هذه                      
العادة هي عني اخليانة على ان كثريا من علماءهم املعتربين من طائفة الربوتستنت و الكاثوليك صرحوا بوقوع التحريف باقسامه و                     

بديل و التغيري يف كتبهم و جيدر بنا ان نذكر بعض امساء علماءهم املعترفني بذلك ليظهر فساد ما يدعيه صاحب الرسالة فمنهم                       الت
و من علماءهم املعتربين    «فقد صرح بوقوع التحريف يف الد الثاين من تفسريه فلرياجع ما نقله صاحب اظهار احلق عنه                 » هررن«

» الرديز« و من علمائهم املعتربين عندهم       ١٣٣٢ من الد االول من تأرخيه املطبوع سنة         ٦٥حة  يف صف » موشم«عندهم املؤرخ   
حكم على االناجيل املقدسة الجل جهالة مصنفيها باا ليست حسنة          :  من الد اخلامس من تفسريه هكذا      ١٢٤قال يف صفحة    
 .سطنطينية فصححت مرة اخرى اهـيف االيام اليت كان فيها حاكما يف الق» اناصطيوث«فامر السلطان 

لو كانت هذه االناجيل اهلامية و ثبتت عند القدماء يف عهد السلطان املذكور باالسناد اجليد                : (قال صاحب اظهار احلق   
اا تصنيفات احلواريني و تابعيهم ملا امر بتصحيحها مرة اخرى و ال معىن جلهالة املصنفني فصححوا على قدر االمكان اغالطها و                      

ناقضاا فثبت التحريف على اكمل وجه يقينا و اا غري ثابتة باالسناد و ظهر ان ما يدعيه علماء الربوتستنت يف بعض االحيان ان                       ت
 .الكتب املقدسة مل يتصرف ا احد من السالطني و احلكام يف زمن من االزمان باطل قطعا

ترمجة العهد اجلديد قابلت نسخه اليت كانت عندي فوجدت         اين ملا اردت    : قال) جريوم(و من علمائهم املعتربين عندهم      
 .اختالفا عظيما

كانت الترمجات الكثرية   : قال يف املقدمة من الد االول من تفسريه        ) ادام كالرك (و من علمائهم املعتربين عندهم       

                                                 
 . هـ٦٠٦حممد بن عمر الشافعي املتويف سنة ) ١(
 ٩١١جالل الدين عبد الرمحن بن حممد الشافعي املتويف سنة ) ٢(
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رجة التحريف و بعض مواضعها مناقضا      باللسان الالتيين من املترمجني املختلفني موجودة قبل جريوم و كان بعضها حمرفا يف غاية د              
 .للمواضع االخرى كما يستغيث جريوم اهـ
ان ملحدي  : (١٨٤١ من كتابه املطبوع سنة      ١٨قال يف الصحيفة    ) وارد كاثوليك (و من علمائهم املعتربين عندهم      

ان (ذا املضمون   )  االول مجس(وصل عرضحال من فرقة بروتستنت اىل السلطان        : و قال يف موضع آخر يف كتابه      ) املشرق حرفوها 
ـ                    اىل ان قال ان    . الزبورات اليت هي داخلة يف كتاب صالتنا خمالفة لعربي بالزيادة و النقصان و التبديل يف مائيت موضع ختمينا اه

دهم الربوتستنت املترمجني افسدوا املطلب و اخفوا احلق و خدعوا اجلهال و جعلوا مطلب االجنيل الذي كان مستقيما معوجا و عن                    
 .الظلمة احب من النور و الكذب احق من الصدق اهـ

اذ املقام ال يساعدنا ان نستقصي      . و لنقتصر على ما ذكرناه مما هو منقول عن بعض علمائهم بوقوع التحريف و التبديل              
 .ما يشفي العليلمجيع ما قاله علماءهم و من اراد التفصيل فلرياجع كتاب اظهار احلق للشيخ رمحة اهللا اهلندي فانه جيد فيه 

 ادعى ان االجنيل احلقيقي مل يفقد بل هو باق اىل اآلن و مقصوده بطالن قول املسلمني و اعتقادهم                    )الدعوى السابعة (
بفقدانه مستدال ببعض آيات قرانية ال تنهض حجة له بل عليه مؤوال هلا على حسب ما حيسنه له عقله و تسول له نفسه و نسب                          

 و جالل الدين مغالطة و سفسطة كما        )١(جلهل و وصمهم بالكفر حمتجا عليهم بكالم االمام البيضاوي        الهل االسالم الكذب و ا    
 .يظهر ذلك

 :ليعلم ما ادعاه هذا الرجل و وصم به املسلمني باطل من وجوه
و  قد ثبت بالدالئل و الرباهني و شهادة علماء املسيحيني و غريهم وقوع االختالف و االغالط و التحريف                     :االول

 .التبديل يف العهدين القدمي و اجلديد و ما احلق ما
 مائة شاهد من نصوصهما على وقوع ذلك و ال حاجة لنقلها الن              )اظهار احلق (و قد ذكر الشيخ رمحة اهللا يف كتابه         

 .الكتاب مطبوع مجلة طبعات و يتيسر احلصول عليه لكل انسان و مراجعة ما ذكر
 و هو مطبوع ايضا عدة من التناقض        )الفاصل بني احلق و الباطل    ( ذكر يف كتابه     الشيخ عز الدين  احملمدي    : و كذا 

حتفة (الواقع يف العهد اجلديد الدال على التغيري و التبديل و عدم الوثوق به و هو ممكن مراجعته لكل شخص و كذلك كتاب                          
 .)٢()االريب

ما بنفسه مطلقا و مل يترك شيئا مسطرا من اقواله و مل             قد ثبت باعتراف علمائهم ان عيسى عليه السالم مل يأخذ قل           :الثاين
و ال املى انسانا شريعته و امنا احاديثه و مواعظه كانت كلهم شفاهية مل حتصرها الدفاتر و ال سطرا                    . يكلف احدا جبمع مقاالته   

عات و املدافعات عن دينهم و املقاومات       االقالم ال يف زمنه و ال يف زمن من قارب منه و بعد رفعه عليه السالم اشتغل تابعوه باملناز                  
الدموية اليت اهرقت دماء كثري من اتباعه فبقوا سنني كثرية على ذلك و مل يتفكروا يف تقرير شئ من اصل دينهم حىت آل االمر اىل                          

يس شريوم و   اختالف املذاهب و تعدد الطوائف و صار اكثر من مخسني اجنيال كما يفهم ذلك مما كتبه اورثيني و اذيب و القد                      
 :غريهم مث يف اجليل السادس بعد رفع عيسى عليه السالم اتفقوا على اربعة اناجيل

و هو من احلواريني االثين عشر و بشر باجنيله باللغة السريانية بأرض فلسطني بعد صعود املسيح                 ) ميت( اجنيل   ):االول(

                                                 
 . هـ٦٨٥ عمر الشافعي املتويف سنة عبد اهللا بن) ١(
 . م١٩٨١سنة . و طبعته مكتبة احلقيقة.  هـ٨٢٣صاحب هذا الكتاب عبد اهللا ترمجان فرغ عن تأليفه سنة ) ٢(
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مجتها اليونانية املوجودة اآلن و يستحيل صحة حتقيق الترمجة         بثمان سنني و قد ضاعت النسخة االصلية و مل يبق على قوهلم اال تر              
 .لعدم وجود االصل

بعد صعود  ) رومه(و هو من السبعني و مل جيتمع باملسيح و بشر باجنيله باللغة اليوناينة مبدينة                ) مرقص( اجنيل   ):الثاين(
 .املسيح بثالثني سنة

سيح و بشر باجنيله باللغة اليونانية باسكندرية بعد صعوده بثمان و           و هو من السبعني و مل ير امل       ) لوقا( اجنيل   ):الثالث(
 .عشرين سنة
باللغة اليونانية اليت تعلمها يف     ) افسيس(و هو من احلواريني االثين عشر و بشر باجنيله يف مدينة            ) يوحنا( اجنيل   ):الرابع(

 . صعود عيسى بثمان و ثالثني سنةسن الشيخوخة بعد ان كان ال يعرف الكتابة و القراءة يف لغته و ذلك بعد
مث يف هذه االناجيل االربعة من التناقض و التعارض امر عظيم حىت ان من وقف عليها يشهد بصريح عقله اا ليست                       

 غري  االجنيل املرتل من عند اهللا تعاىل و ان اكثرها اقوال الرواة و قصصهم و ان نقَلَتها افسدوها مبا احلقوا فيها من حكايات و امور                        
مسموعة من املسيح و ال من اصحابه و ذلك مثل حكاية صورة الصلب و القتل و اسوداد الشمس و تغيري لون القمر و انشقاق                         

 .بعد املسيح بسبب قتله فكيف جتعل من كالمه) على زعمهم(اهليكل و هذه االمور امنا جرت 
 .د كما اعترف به كثري من علمائهمفاالجنيل احلق امنا هو الذي نطق به عيسى عليه السالم و هو مفقو

و اذا كان كذلك اخنرمت الثقة ذا االجنيل ال سيما و هو اربعة و املرتل واحد و هذه االربعة امليت يف اقطار متباعدة                        
 .و ان كل واحد منها ذكر فيه من القصص و احلكايات مامل يذكر يف اآلخر. بلغات خمتلفة و اقالم متباينة

 .يئ منها و فيها هو املرتل من عند اهللا تعاىل و املرتل واحد بلغة واحدة على نظام واحدفيا ليت شعري اي ش
مث ان لوقا و مرقص ليسا من احلواريني بل نقال اجنيليهما عن غريمها عن املسيح فهما ينقالن كالم غري املسيح و احلجة امنا                       

انه مل يلق املسيح و ال خدمه و امنا كتابه           : يف صدر اجنيله  ) قالو(هي يف كالمه فال حجة يف هذين االجنيلني البتة و قد اعترف              
 .تاويالت مجعها مما وعظ به خدام الكلمة

فان ادعى صاحب الرسالة بان هؤالء االربعة من حيث كوم رسل املسيح و امناء دينه فوض اليهم تأليف هذا الكتاب                     
 .و امرهم بفصل اخلطاب) املقدس(

 :قلنا هو مردود من وجوه
 .ان االثنني منهم و مها لوقا و مرقص مل جيتمعا باملسيح و مل يرياه اصال كما بيناه فمن اين كانا مأ مورين بذلك) ١(
ام مل يدعوا هذا و مل يقولوا بان املسيح امرهم بتأليف الكتب بل كل واحد منهم الف كتابه بالتماس بعض                       ) ٢(

 .يف اول كتابه) لوقا( و تواريخ الكنائس و صرح به اصحابه و احبابه كما هو مكتوب يف شروح االناجيل
) ميت(ان هؤالء االربعة مل يسموا كتبهم اجنيال بل امنا مسوها تواريخ كما يظهر من اقواهلم اليت يف اوائل كتبهم قال                      ) ٣(

 .كتاب ميالد عيسى املسيح بن داود بن ابراهيم مث مستها النصارى بعدهم اناجيل
من طرف املسيح لكانوا جيتمعون كلهم على تأليف كتاب واحد و يسمونه اجنيال باالتفاق و ما                لو كانوا مأمورين    ) ٤(

كانوا يؤلفون اناجيل عديدة مع اختالفهم يف القصص و االخبار هكذا و رمبا كانوا يصرحون مأموريتهم يف اوله او يف آخره مثل ما                       
 ).لوقا(صرح بسبب تأليف 
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 .ا مأمورين لتأليف الكتاب من طرف املسيحفهذه الوجوه تعلن بام مل يكونو
 انه ال يوجد للعهدين القدمي و اجلديد االصليني سند متصل و ال شروط التواتر متوفرة فيهما و السند املتصل                     ):الثالث(

 احلواري و   هو عبارة ان يروي الثقة بواسطة او بوسائط عن الثقة اآلخر بان يقول ان الكتاب الفالنية تصنيف فالن النيب او فالن                     
مسعت هذا الكتاب من فمه او قرأته عليه او اقر بانه تصنيفي و تكون الواسطة او الوسائط من الثقاة اجلامعني لشروط الرواية و هذا                        

 .مفقود عندهم من اول القرن الثالث اىل مصنف االناجيل و ال يعترب يف السند الظن و القرائن كما قدمنا
 :و اما شروط التواتر فاربعة

 .ان ال يكون عدد الناقلني حمصورا) ١(
 .ان ينقل اجلم الفقري عن اجلم الغفري الذين شاهدوا املشهود به) ٢(
 .ان ال يوجد بني اقواهلم تناقض و ال اختالف) ٣(
 .ان ال جيوز العقل تواطؤهم على الكذب و هنا ليس كذلك الن عددهم حمصور و هم اربعة رجال احواهلم جمهولة) ٤(

 . تكن احواهلم كذلك ملا اختلفوا يف نسبة هذه الكتب اليهم و لعرفوا على اي لسان و لغة الفوهاالنه لو مل
و كذا الذين قال املسيحيون يف حقهما باما شهدا املسيح اثنان فقط و مها ميت و يوحنا و هذا على تقدير صحة قوهلم                        

 .فيهما
الرسول و هو مل يصحب     ) بولص(اليهودي الذي يسمونه    ) ساول(و اما مرقص و لوقا فلم ينظراه اصال بل مها صحبا            

املسيح و مل يدركه قط و امنا هو ادعى انه شاهده بني السماء و االرض متجليا خماطبا له و هو مردود االقوال النه بني الكذب عدو                          
 .املسيح ظاهرا

 امساء الرواة الذين نقال عنهم هذه االخبار و         و لئن سلمنا ان مرقص و لوقا لقيا سائر احلواريني لكنهما مل يبينا و مل يعينا               
 .هذا يقال له عند العلماء تدليس يوجب القدح فيهما و يف روايتهما

فاذاً كيف يثبت التواتر برجلني خمتلفي االقوال و مها ميت و يوحنا فقط و الشرط الثالث مفقود بالكلية الن اختالفهم او                      
واضح من نفس كتبهما و ال حاجة اىل التعيني الن املقام ال يساعد يف هذه الرسالة الصغرية                 تناقضهم يف اقواهلما و روايتهما ظاهر و        

 .املختصرة
و اما الشرط الرابع فهو معدوم ايضا فكيف ال جيوزه العقل بعد ادراكه هذه االمارات و ذكر صاحب اظهار احلق عن                      

د يف هذه االناجيل الروايات املتناقضة و انه وقع فيها التحريف            ان االجنيل االصلي قد فقد و انه يوج       : الشهري انه قال  ) اكهارن(
 .اهـ

فقد تبني من هذا ان الكتاب املقدس احلقيقي الذي انزله اهللا تعاىل مفقود و ان املوجود اآلن هو عبارة عن اربعة تواريخ                       
ىت ان هذا كان الباعث على ترك اجلم الغفري         الفها اربعة رجال معروفون يف ازمنة خمتلفة مع ما فيها من املناقضات و االختالفات ح              

 .منهم الديانة املسيحية و دخوهلم يف سلك الطبيعة و الدهرية
و هو من افاضل علمائهم و كذا كثري من علماء الكاثوليك ان اليهود ضيعوا كتبا من الكتب                   ) كربزاستم(و قد قال    

احرقوا بعضها و الكتب املفقودة اليت سنذكرها ال جمالل لفرقة           االهلية الجل غفلتهم بل الجل عدم ديانتهم و مزقوا بعضها و             
 .الربوتستنت و ال الحد من العامل ان ينكر فقداا من العهد القدمي و اجليد
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 :فمما فقد هذه الكتب العشرة
ن كتاب سفر حروب الرب الذي جاء ذكره يف العدد الرابع عشر من االصحاح احلادي و العشرين من سفر العدد م                   ) ١(

 .التوراة
سفر باشر الذي جاء ذكره يف العدد الثالث عشر من االصحاح العاشر من كتاب يوشع و كذا جاء ذكره يف العدد                     ) ٢(

 .الثامن عشر من االصحاح من سفر صموئيل الثاين
 و العشرين   الذين جاء ذكرمها يف العدد التاسع     » جاد الرائي العيب  «النيب و سفر اخبار النيب      » نانان«اخبار  ) ٤(و  ) ٣(

 .من االصحاح التاسع و العشرين من سفر اخبار االيام االول
كتاب مشعيا و كتاب عدوالرائي الغيب الذين جاء ذكرمها يف العدد اخلامس عشر من االصحاح الثاين عشر                 ) ٦(و  ) ٥(

 .من سفر اخبار االيام الثاين
 النيب الذين جاء ذكرمها يف العدد التاسع و العشرين          كتاب مشاهدات بعدوالرائي و كتاب نبوة اخيا الشيلويل       ) ٨(و  ) ٧(

 .من االصحاح التاسع  من سفر اخبار االيام الثاين
اليين بن حناين الذي جاء ذكره يف العدد الرابع و الثالثني من االصحاح العشرين من سفر اخبار االيام                  ) ياهو(كتاب  ) ٩(

 .الثاين
 . السادس و السابع من االصحاح االول من رسالة بولس اىل اهل غالطيةاجنيل املسيح الذي جاء ذكره يف العدد) ١٠(

و يعلم من كالم هذا القديس يف هذين العددين ان احملرفني كانوا بصدد حتريف هذا االجنيل وقتئذ و ها هو بعد زمانه فقد                      
 .بالكلية و مل يبق له اال االسم كالعنقاء

 . قد انفقدت و مل يقدر احد من اهل الكتاب ينكر فقداافهذه الكتب العشرة اليت جاء ذكرها يف كتبهم
ـ       ) طامس انكاس (و قد قال حضرة       الذي طبع بلسان اهلند     )مرآة الصدق (من علماء فرقة كاثوليك يف كتابه املسمى ب

 ).بااتفق العامل على ان الكتب املفقودة من الكتب املقدسة ليست اقل من عشرين كتا: ( و معىن عبارته هكذا١٨٥١سنة 
و من هنا تعلم ان ما ادعاه صاحب الرسالة من عدم فقدان شيئ من الكتاب املقدس باطل و مردود عليه و ما قصده اال                         

 .املغالطة و ايقاع الناس يف الشبه كما هو دأب الربوتستنت يف كل زمان
دنية احلقة و االحكام و احلدود      و لو ان الربوتستنت صرفوا عنان الفكر اىل ما جاء به الدين االسالمي من السماحة و امل                

و الكماالت االدبية و اآلداب الدينية ملا وسعهم اال االنقياد و اخلضوع و لكان حتقق عندهم ان الدين االسالمي هو الذي ارتضاه                       
 .)٨٥:  آل عمران *هومن يبتِغ غَير اِْالسالَِم ِدينا فَلَن يقْبلَ ِمن(اهللا جلميع الناس و اختاره على سائر االديان 

و اين العجب من جرأة صاحب الرسالة و اقدامه على اموريشمئز منها كل صاحب وجدان طاهر و ينفر منها ارباب                     
العقول بل كل انسان متتع خبصائص االدراك و هو انه يسوق اآليات القرانية زعما منه اا منطبقة على دعاويه يف مقام االستدالل و                       

يل على دحض حجته و بطالن دعواه عند املتأمل املنصف وااللكى من ذلك انه يعزو ملشاهري املفسرين كالرازي                  احلال هي اكرب دل   
نقل عن البيضاوي يف تفسريه عند قوله       : (و البيضاوي اشياء يف تفسري ما يستشهد به من اآليات على زعمه مل يقلها احد منهم مثاله                

 ).املتفقهون بالتوراة و االجنيل( ان اهل الذكر اهل الكتاب هم )٤٣:  النحل * كُنتم الَ تعلَمونَفَسئَلُوا اَهلَ الذِّكِْر ِانْ(تعاىل 
هل هذا اال بشر مثلكم يأمرهم ان يسألوا        ) اى املشركني عبدة االصنام   (جواب لقوهلم   : (و امنا عبارة البيضاوي هكذا    
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 ).اهل الكتاب عن حال الرسل املتقدمة لتزول عنهم الشبهة
فانظر يا رعاك اهللا كيف تصرف بعبارة البيضاوي و صرف اآلية القرآنية على مقتضى ما اوحى اليه فكره متويها على                      
بسطاء الناس بان الكتاب املقدس غري مفقود مع ان اآلية املستدل ا ال تشهد له بذلك و ال تؤيد دعواه و لوال خوف السآمة و                           

 ا زاعما اا تصلح بان تكون حجة له مؤيدة لدعواه و لبينت ما افتراه على ائمة التفسري                  التطويل لسردت مجيع اآليات اليت متسك     
 ).سبحانك هذا تان عظيم(من االقوال اليت انزه اقل رجل من املسلمني ان يقوهلا او يعتقدها فضال عن اكابرهم 

طة القتناص القلوب اىل متويهام و اصطياد       عجيب امر الربوتستنت يف ارتكام انواع املغالطة و اختاذهم شبائك السفس          
العقول اىل افتاآم على املسلمني املشاهري تروجيا لدعاويهم البديهي البطالن و ترغيبا التباع مذهبهم املطروح يف زوايا االمهال                    

 .يريدون ليطفؤوا بسفسطتهم نور االسالم و يأىب اهللا اال ان يبقى نوره يستضيئ به مجيع االنام
 الرجو ان يتأمل صاحب الرسالة مرة ثانية يف معاين اآليات القرآنية اليت سردها يف رسالته و يدقق نظره فيما ترمي                      و اين 

لعله يهتدي اىل سبيل الرشاد و حييد عن طريق اهل التعنت و العناد و يذعن اىل احلق و يعترف بالصواب و ال يكون من الذين                         . اليه
 .ان اهللا يهدي من يشاء اىل صراط مستقيمزين هلم سوء عملهم فرأوه حسنا ف

و هذا آخر ما يسره اهللا تعاىل يل من مجعه و حتريره يف هذه العجالة املختصرة راجيا ان جيعل ذلك خالصا لوجهه الكرمي                        
ملوافق النتهاء  و ان يغفر يل و لوالدي و لكل من هدى اىل الدين القومي و الصراط املستقيم و كان الفراغ من حتريرها يوم الثالثاء ا                        

 و احلمد هللا على التمام و صلّى اهللا و سلّم على سيدنا حممد امام اهلدى و مصباح الظالم و على آله و                         ١٣٤١شهر حمرم سنة    
 .صحبه الكرام
 

 تنبيه
هي من  املنسوبة اىل ناصر الدين احلجازي االثري لالنتصار للفرقة الوهابية           ) النفخة(ليعلم ان الرسالة اليت امسها الكرمي       

الشيخ عبد القادر بدران الدوماين املعروفة ترمجة حاله عند اخلاص و العام و امنا اخفى امسه احلقيقي و                    ) احملترم(خرافات شيخنا   
كذلك رسالة  . استعار ذلك االسم متويها على املسلمني حىت ال يكون مشهورا بوصمة الوهابية و هيهات خيفى احلق يف ظالم الباطل                  

و لعله  . فحة املنسوبة اىل ايب البيسار امليداين هي لرجل امسه احلقيقي الشيخ جت البيطار بن االستاذ الشيخ اء الدين                 النظرة على الن  
اخفى امسه لتلك العلة فلو كان كل منهما على احلق الظهرا امسهما و ما تسترا و سيعلم الذين انتقصوا قدر رسول اهللا اي منقلب                         

 ان يقال ترك االنتصار ملقام رسول اهللا و اشتغل باالنتصار لنفسه لدحضت حجيج بدران الدوماين اليت                 ينقلبون و لو ال اخلشية من     
هي اوهن من بيت العنكبوت و اشبه بكالم املعتوه فهو ينعق مبا ال يتبع و جيعجع و مبا ال يسمع و لنصحت الشيخ جت رمحة اهللا                          

 .على والده
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 خالصة الكالم
 يف
  االسالمترجيح دين
 

 ليوسف بن امساعيل النبهاين
 يف بريوت .]  م١٩٣٢. [ هـ١٣٥٠املتويف سنة 

 
 قد اعتىن بطبعه طبعة جديدة باالوفست

 وقف االخالص
 
 

 هذه رسالة املؤلف املسماة خالصة الكالم يف ترجيح دين االسالم
 

 ِبسِم اِهللا الرحمِن الرِحيِم
و على  * و الصالة و السالم على سيدنا حممد سيد االنبياء و االصفياء            * ل من يشاء  احلمد هللا الذي يهدي من يشاء و يض       

يقبلها كل عاقل   * كثري علمها   * اما بعد فهذه رسالة صغري حجمها       * آله و اصحابه الذين هم يف االرض كالنجوم يف السماء            
ملسلمني الذين انعم اهللا عليهم غري املغضوب عليهم و ال          صراط ا * و يقبل عليها من اراد اهللا هدايته الصراط املستقيم          * منصف عليم   

و فوزها بالنعيم   *  اعلم يا من يريد جناة نفسه من العذاب املؤبد           )خالصة الكالم يف ترجيح دين االسالم     (و قد مسيتها    * الضالني  
و استعنت على ذلك    * واتك  و بذلت اقصى جمهودك يف خلواتك و جل       * انك لو افرغت بالتفكر يف ذلك مجيع اوقاتك         * املخلد  

فتتبع ما ينجيك   * حىت تقف على حقيقة هذا االمر العظيم        * و تصل طاقة البشر اليه      * مبن ميكنك من اخللق بكل وجه تقدر عليه         
ن ذلك  بل لكا * و االمر احملتم االلزم     * لكان ذلك قليال يف جانت هذا املهم االعظم         * من العذاب الدائم و يوصلك اىل النعيم املقيم         

كمن ينفق حبة رمل على ان يعطى يف مقابلتها ملك مجيع الدنيا من بدايتها اىل ايتها بل االمر اعظم من ذلك و ال ميكن ان تفي                           
و ها انا افتح لك بابا تدخل منه اىل التفكر يف هذا االمر املهم الذي ال اهم منه                   * و العاقل تكفيه االشارة     * ببيان حقيقته العبارة    

نت تعلم ان االنسان من حني والدته اىل مماته يغلب عليه بالطبع حب العادات اليت يعتادها و ال سيما اذا طال الزمان و                         فاقول ا 
تصري هي احلاكمة عليه ال يقدر على مفارقتها اال بالكره عن نفسه فبعد والدته حيب الرضاع فال يفارقه بالفطام اال يف غاية املشقة                        

لدته و قطره و ال يفارق شيئا منها اال كارها و كذلك دكانه و سوقه و صنعته و فنه و كذلك اهل بيته و                        و يألف داره و حملته و ب      
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عائلته و عشريته و جنسيته و لغته و ديانته اليت ينشأ عليها فال يفارق شيئا من مجيع ما ذكر و امثاله اال كارها لفراقه و من هنا                             
اذا علمت ذلك تعلم يقينا ان جمرد حمبة        * ر ظاهر بديهي ال ينكره من عنده ادىن ادراك          نشأت الفرق و اجلماعات املختلفة و هذا ام       

الناس لديانام و متسكهم ا ال يكفي دليال لكل واحد منهم على ان ديانته خري الديانات كما ان حمبته لصنعته اليت ينشأ عليها ال                         
حيبها و هكذا غريها من مجيع االمور اليت ينشأ االنسان عليها و تطول             تدل على اا خري الصنائع بل قد تكون اخس الصنائع و هو             

مصاحبته هلا فانه حيبها و يصعب عليه فراقها و كلما ازداد مصاحبة هلا يزداد هلا حمبة و فيها تعلقا و يزداد فراقها عليه شدة و صعوبة                    
االت الرديئة ما هم عليه فقد ظهر بذلك ظهور الشمس ان           و لوال ذلك ملا الزم اصحاب الصنائع اخلسيسة و املكاسب الدنيئة و احل            

و الفوز بالسعادة السرمدية    * جمرد حمبة االنسان لدينه الذي نشأ عليه ال يدل على انه الدين احلق الذي به النجاة من الشقاوة االبدية                    
* الذي هو عليه و غريه من االديان        و اذا كان االمر كذلك و هو كذلك فيجب على العاقل البحث و التفتيش عن حقيقة دينه                   * 

فان اخلطأ يف حمبة الدين الباطل الذي نشأ عليه ليس هو كاخلطإ يف حمبة العوائد اخلسيسة اليت                 * حىت يظهر له احلق فيتبعه اينما كان        
ا و ان كانت عند غريه      نشأ عليها فان تلك غايتها انه مل يسعد ا يف دنياه كمال السعادة و مع ذلك هو حمب هلا متنعم بالرضا فيه                     

و ما بينه و بني ذلك اال ان        * و الدمار السرمدي    * غري مرضية اما اخلطأ يف حمبة الدين الباطل و مالزمته فان عاقبته اهلالك االبدي               
* رات  و انواع املس  * خترج روحه من جسده فيدخل يف عذاب دائم حلظة منه تنسيه مجيع ما تنعم به يف دنياه من املالذ و الشهوات                      

* و خبمرة الغفلة سكران     * كال و لكنك نائم يف صورة يقظان        * هل نفسك عليك هينة كل هذا اهلوان        * فباهللا عليك ايها االنسان     
* و ترجيحه على غريه و امليل اليه        * فان قلت كيف اصنع حىت اعرف الدين احلق و اتبعه فان نفسي تأىب اال حمبة ما نشأت عليه                    

تعلم ان معىن الدين االنقياد و هو انقياد العبد اىل ما شرعه الرب على السنة رسله من معاملة الناس خلالقهم                     قلت يلزمك اوال ان     
بالعبادة و معاملتهم للمخلوقني مبا فيه املصلحة فافرض نفسك ايها العاقل البصري جمردا عن االديان كلها و انظر اىل كل دين منها                       

دين املتعلقة باخلالق من اوصاف الوهيته و نعوت ربوبيته و احكام عبادته تعاىل و االحكام               نظر مدقق منصف و تأمل عقائد ذلك ال       
املتعلقة باملخلوقني مما فيه املصلحة هلم من املعامالت و غريها الن الدين هو عبارة عما ذكر و قد اعطاك اهللا عقال متيز به بني احلسن                         

 ال يشرع الدين القبيح و ما رأيته حسنا فزده تدقيقا و توسع يف علم اخباره و احواله                  و القبيح فما رأيته قبيحا فارفضه البتة الن اهللا        
و كيفية ظهوره و اوصاف النيب الذي اتى به و شؤن اصحابه و امته و نقلة دينه حىت وصل اليك فاذا اعجبك ذلك و رأيت                            

اقنعها اذا خالفتك بشي و هو ان تضع مجيع ما          رجحانه على الدين الذي نشأت عليه فاتبعه و اجعل عقلك حاكما على نفسك و               
ختشاه من العار و سقوط املرتلة عند اهلك و قومك الذين نشأت معهم على ذلك الدين الذي ظهر لك بطالنه و معادام لك و                         

 الكفة االخرى   اضرارهم بدنياك يف كفة ميزان و تضع اهلالك االبدي و العذاب الدائم الذي يترتب على بقائك على الدين الباطل يف                   
جتد الضرر الذي حصل لك بالنسبة اىل الضرر الذي ختلصت منه كالذرة بالنسبة اىل السموات و االرضني و كذلك وازن بني النفع                      
الدنيوي الذي يترتب لك على بقائك على ذلك الدين الباطل و بني السعادة االبدية و النعيم السرمدي الذي حيصل لك باتباعك                      

و اذا وفقك اهللا لذلك و هداك و كنت ذا لب و             * و ما حصلته اعظم من االرض و السماء         *  ما فاتك كاهلباء     الدين احلق جتد  
و يف ضمنها االميان جبميع     * و تؤمن بنبوة خامت النبيني سيدنا حممد عليه الصالة و السالم            * ادراك فال شك انك تتبع دين االسالم        

و ال شك ان ذلك يصعب على       * الشرائع و االديان قبل ان تنسخ بشرعه القومي و دينه املبني            و ما جاؤا به من      * االنبياء و املرسلني    
نفسك ان مل يصحبها توفيق من اهللا تعاىل و تصميم من عقلك الا نشأت على بغض هذا الرسول الكرمي و بغض دينه املبني رد                         

و قد قيل   * من اآلباء و املعلمني     * ليها من صغرك اخوان الشياطني      اليت رباك ع  * و احلمية اجلاهلية املشؤمة     * العصبية املذمومة   
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و هذا ال يزول اال بصعوبة شديدة مبجاهدة نفسك و هواك جهادا عظيما و اقامة احلجة                 * كالنقش يف احلجر    * التعليم يف الصغر    
قد علمت ان املقصود من اتباع      * ا اقول   فامسع مل * عليها و انا ان شاء اهللا اكون لك نعم العون على ذلك ان اخذت كالمي بقبول                 

االديان هو الفوز بالسعادة االبدية و النجاة من الشقاء االبدي باتباع دين اهللا الذي كلف به عباده على السنة انبيائه و رسله                         
نسان ملا نشأ عليه    صلوات اهللا عليهم فاينما وجد دين اهللا الذي باتباعه حيصل املقصود فهو املطلوب و ليس القصد ان يتعصب كل ا                   

من االديان كيفما كان و النيب الذي تتوفر فيه شروط النبوة و جتتمع فيه اوصاف الرسالة عن اهللا تعاىل اىل خلقه ليبني هلم الدين                          
البدية و مبخالفته الشقاوة ا   * الذي تعبدهم به جيب عليك ان تتبعه و تدخل يف دينه فهو دين اهللا الذي حيصل باتباعه السعادة االبدية                    

فانظر يف االديان الثالثة دين االسالم و دين النصرانية و دين           * و ما وجدت عليه امك و اباك        * و ان خالف نفسك و هواك       * 
اليهودية اما ما عليه الوثنيون و الدهريون و اشباههم من االديان فهي بعوائد البهائم اشبه منها باديان العقأل فان املنكرين وجود اهللا                      

فاذا نظرت اىل االديان الثالثة املذكورة      * هم كاالنعام بل هم اضل و اضل        *  تعاىل و املشركني بعبادته غريه عز و جل          سبحانه و 
 .نظر منصف مدقق فال شك انك تتبع دين االسالم السباب كثرية اذكر منها عدة وجوه

اية الكمال و الترتيه و جتد احكامه املتعلقة         انك جتد احكامه املتعلقة بذات اهللا تعاىل و صفات الوهيته يف غ            الوجه االول 
بعبادته سجانه يف غاية االتقان و السهولة بال مشقة و الحرج و جتد احكامه املتعلقة مبعاملة اخللق يف غاية العدل و االنصاف مع                        

قد وصلت اىل حالة تأىب     سعة شريعته اىل غاية ال يبلغ عشر معشارها مجيع الشرائع السابقة خبالف االديان االخرى فاا اآلن                   
العقول السليمة معظم احكامها املتعلقة باهللا تعاىل و صفاته و ال جتوز اعتقادها فيه و اطالقها عليه سجانه و تعاىل و ال شك ان                          

 و  الدين امنا و ضعه اهللا تعاىل خللقه ليعرفوه و يعبدوه فهل جيوز ان يضع هلم دينا يرجع على صفات كماله سبحانه بالنقص حاشا                       
كال سبحانك هذا تان عظيم و اما احكامها املتعلقة بعبادة اهللا تعاىل و معامالت اخللق ففيها التشديد يف امور املعاش و املعاد و مع                        
ذلك هي قليلة جدا و معظم معامالم امنا يطبقوا على الشريعة احملمدية فقد ظهر ان احكام دين االسالم هي يف حد ذاا خري من                        

 .الديان االخرى فهو احق باالتباعاحكام ا

 ننظر اىل االنبياء الثالثة الذين اتوا ذه االديان الثالثة و هم سيدنا حممد و قبله سيدنا عيسى و قبله سيدنا                      الوجه الثاين 
يثا جندهم قد   موسى عليهم الصالة و السالم فاذا دققنا يف اخبارهم اليت نقلها علماء التاريخ من سائر امللل و النحل قدميا و حد                      

اتفقوا على ان سيدنا حممدا صلّى اهللا عليه و سلّم كان اجنبهم و اجندهم و اشجعهم و انفعهم و اعلمهم و اعقلهم و امجعهم                           
لصفات الفضل و اعرفهم يف امور الدنيا و اآلخرة امجاال و تفصيال مع كونه اميا نشأ بني قوم اميني فهو اوىل باالتباع مع ان املتبع                          

 . اهللا عليه و سلّم متبع هلما و املؤمن به مؤمن ما و بسائر النبيني صلوات اهللا على نبينا و عليهم امجعنيله صلّى

من سائر االجناس و االديان     *  قد علمت ان سيدنا حممدا صلّى اهللا عليه و سلّم هو باتفاق مؤرخي الزمان                الوجه الثالث 
و اذا نظرنا مع ذلك اىل معجزام و دالئل نبوام          * بالتفصيل و االمجال     * اعقلهم و افضلهم و امجعهم لسائر صفات الكمال       * 

جند سيدنا حممدا صلّى اهللا عليه و سلّم اكثرهم دالئل و            * و عليها مدار االميان و التفضيل       * اليت ا زيادة الكمال و التكميل       
ة و السالم مع معجزات سائر النبيني و املرسلني ملا          بل لومجعت معجزاما عليهما الصال    * و اظهرهم حججا و آيات      * معجزات  

و * بلغت عشر معشار معجزاته صلّى اهللا عليه و سلّم و معجزات اجلميع قد مضت و انقضت و بعض معجزاته مستمرة اىل اآلن                        
مستمر الوقوع يف كل    و منها كرامات اولياء امته و اشراط الساعة فان كال منهما            * احدها بل اوحدها القرآن     * اىل آخر الزمان    
و ال شك ان من كانت معجزاته اكثر و حججه اظهر فهو اوىل باالتباع على ان يف ضمن اتباعه و االميان به                        * زمان و مكان    
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 .االميان ما كما علمت

الة على   اذا نظرنا يف الطرق اليت وصلت منها هذه االديان الثالثة و علم ا وقوع املعجزات و الدالئل الد                   الوجه الرابع 
نبوام حىت حصل االميان م و باديام جند الطرق اليت وصلنا منهامعاشر املسلمني القرآن و دين االسالم و معجزات سيدنا حممد                     
و دالئل نبوته صلّى اهللا عليه و سلّم هي اصح و اكثر و اظهر و اقوى و اقوم اضعافا مضاعفة من الطرق اليت وصلهم منها دين                            

ين سيدنا عيسى و معجزاما و هذا مع وضوحه و عدم احتياجه اىل اقامة برهان و تسليمه عند كل عاقل منصف                     سيدنا موسى و د   
ازيده لك بيانا فاقول ان اخلرب من حيث هو حيتمل الصدق و الكذب فاذا كان وقت وقوع ما اخربت به قريبا يترجح جانب                          

ا رواه ثقة يترجح على ما اذا رواه غري ثقة و اذا تعدد الرواة الثقات                الصدق على ما اذا كان وقت وقوع ما اخربت به بعيدا و اذ            
يزيد رجحانا و اذا بلغوا حد التواتر و هو العدد الكثري الذي ال حيتمل تواطؤهم فيه على الكذب حيصل اليقني بصحة ذلك اخلرب و                         

 حىت حيصل اليقني بان ذلك اخلرب       يضمحل جانب احتمال كذبه و بعكس ذلك اذا ترجحت مقتضيات عدم الصحة درجة فدرحة             
غري صحيح اذا علمت ذلك تعلم ان مقتضيات صحة اخلرب يف الطرق اليت وصلنا منها دين االسالم و معجزات سيدنا حممد عليه                        
 الصالة و السالم كثرية جدا من قرب الزمان بالنسبة اىل غريه من االنبياء عليهم السالم و من كثرة الثقات الذين رووا ذلك يف                        
الكتب و كمال االعتناء بالضبط حبيث حصل اليقني الذي ما بعده يقني عند كل احد منصف ان دين االسالم على هذا الوجه                        
املعروف جاء به سيدنا حممد صلّى اهللا عليه و سلّم عن اهللا تعاىل و ان معجزاته و دالئل نبوته عليه الصالة و السالم قد وقعت                           

بعدهم اىل ان دونت يف الكتب و انتشرت يف الدنيا و مألت اآلفاق و توضيح ذلك و ان كان                    حقيقة كما رواها اصحابه و من       
واضحا ان اهللا تعاىل بعث حممدا صلّى اهللا عليه و سلّم و هو ابن اربعني سنة و تويف و هو ابن ثالث و ستني فبلغ رسالة ربه يف مدة                             

عته جزيرة العرب و انتشر دينه يف االرض و رسخ غاية الرسوخ و بلغت              ثالث و عشرين سنة و ما توفاه اهللا تعاىل اال بعد ان اطا            
دعوته املشارق و املغارب و صار له من االصحاب حنو مائة و مخسني الفا فانه قد حج معه حجة الوداع مائة و عشرون الفا غري                          

اَلْيوم اَكْملْت لَكُم ِدينكُم واَتممت علَيكُم      (عاىل  من مل حيضرها منهم و قد تويف بعدها بنحو مثانني يوما و فيها انزل اهللا عليه قوله ت                 
 فهذه األلوف الكثرية من اصحابه و كلهم اهل صدق و استقامة و كثري منهم من                )٣:  املائدة  *ِنعمتِِي ورِضيت لَكُم اِْالسالَم ِدينا    

ته صلّى اهللا عليه و سلّم اىل اضعافهم يف اقطار االرض الم تفرقوا يف              اعلم العلماء و افضل الفضالء هم الذين نقلوا دينه و معجزا          
سائر البالد للجهاد و الذين محلوا علم الدين و اخبار املعجزات عنهم من العلماء و الفضالء نقلوها اىل اضعافهم و اضعاف                        

ا يف ذلك الكتب اجلامعة الوف الوف و        اضعافهم ممن بعدهم و هكذا كل طبقة تنقل اىل اضعافها و اضعاف اضعافها و قد الفو                
ضمنوها مرويام باالسانيد املتصلة عن فالن عن فالن اىل الصحابة الناقلني عنه صلّى اهللا عليه و سلّم دينه و اخباره املشاهدين                       

سن و غري ذلك    معجزاته و انواره مع تدقيقهم يف رجال االسانيد غاية التدقيق و قسموا االحاديث حبسب احواهلم اىل صحيح و ح                  
و رفضوا الكذابني و احاديثهم رفضا بتا و بينوا مجيع ذلك بغاية الضبط و االتقان حىت بلغ هذا الدين من كمال الضبط و صحة                         

هذا ما كان من صحة الطرق اليت وصلنا منها دين سيدنا حممد و معجزاته و               * يف سالف الزمان    * النقل ما مل يبلغه دين من االديان        
ه صلّى اهللا عليه و سلّم و ما علم من الدين بالضرورة منها كوحدة اهللا تعاىل و كونه متصفا جبميع صفات الكمال و                         دالئل نبوت 

مرتها عن اضدادها و رسالة سيدنا حممد صلّى اهللا عليه و سلّم و صدقه و امانته و كونه سيد النبيني و املرسلني و كونه صدر على                          
ث و النشور و احلساب و الصراط و اجلنة و النار و كفرض الصالة و كون الظهر و العصر و                    يده معجزات خارقة للعادة و كالبع     

العشاء كل منها اربع ركعات و الصبح ركعتني و املغرب ثالثا و كفرض الصيام و احلج و كتحرمي الزنا و اخلمر و حترمي الصالة                         
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 الدين بالضرورة قد روا االمة باسرها عاملها و جاهلها عن           على اجلنب و احلائض و احملدث و حنو ذلك من االحكام املعلومة من            
االمة باسرها عاملها و جاهلها فهذه هي الطرق اليت وصلنا منها دين االسالم و معجزات سيدنا حممد عليه الصالة و السالم و هي                        

                 ا اقوى من الطرق اليت وصلتهم منها اديام و معجزات انبيائهم عليهم السالم      ال يشك نصراين و ال يهودي عنده ادىن انصاف ا
اضعاعا مضاعفة و كما نرى طرق رواية دينه و معجزاته صلّى اهللا عليه و سلّم ذه القوة و الصحة من قرب الزمان و كثرة الرواة                         

ديان االخرى و   الثقات و الضبط مع كثرة العلم و العلماء من زمانه صلّى اهللا عليه و سلّم اىل اآلن جند االمر بعكس ذلك يف اال                        
معجزات غريه من االنبياء صلوات اهللا عليه و عليهم فان بني بعثة سيدنا عيسى عليه السالم و بني بعثة سيدنا حممد صلّى اهللا عليه و                         

  و كانت اجلاهلية يف هذه املدة الطويلة قد عمت         )١( سنة ٦٢١سلّم حنو ستمائة سنة الن بني مولد املسيح عليه السالم و بني اهلجرة              
االرض فلم يتيسر فيها نقل االخبار الصحيحة حىت  تصل اىل االزمنة املتأخرة على حقيقتها بدون تبديل و ال حتريف ال سيما و ان                         
سيدنا عيسى عليه السالم مل تطل مدته فان اهللا تعاىل رفعه اىل السماء و هو ابن ثالث و ثالثني سنة و مع ذلك كان مستضعفا بني                          

لم يتمكن من اداء رسالة ربه باالمان و االطمئنان ملعاداة اليهود و حكومتهم له و هم مجهور الناس وقتئذ و قلة                     الكفار مغلوبا هلم ف   
انصاره و هم احلواريون الذين آمنوا به و كانوا اثين عشر رجال من الصيادين املستضعفني مث بعد ان رفعه اهللا اليه مبدة طويلة مجعت                        

ها يف االعصر املاضية ايدي اجلهاالت مع اختالف اللغات حىت وقع فيها التغيري و التحريف اىل ان                  االناجيل من الروايات و تداولت    
وصلت اىل هذه احلاالت العجيبة اليت هي عليها اآلن و صار كل واحد منها خيالف اآلخر باشياء كثرية بل جتد الواحد منها يناقض                       

م صحة النقل فضال عن خمالفة النسخ املتعددة من الكتاب الواحد بعضها            بعضه بعضا مناقضات شىت يأباها العقل و يظهر منها عد         
بعضا خمالفات كثرية و لذلك اجتمعت رؤساء اديام يف االعصر السالفة فزادوا و نقصوا و اصطلحوا اصطالحات خارجة عن                     

مروية عن سيدنا عيسى و ال عن احد من         الدين بالكلية من عند انفسهم جعلوها من مجلة الدين و الزموا الناس بالتدين ا و ليست                 
احلواريني و لذلك كثرت اخلالفات بينهم و انقسموا اىل طوائف شىت و يف كل عصر تتشعب منهم مذاهب جديدة خيالفون ا                       

انه اسالفهم و يزيدون و ينقصون و امنا شدة التعصب و احملافظة على ما نشوا عليه من الدين حتملهم على التمسك فيه مع علمهم ب                       
و كذلك  * فهذه هي الطرق اليت وصل منها اليهم دين املسيح و معجزاته عليه السالم              * ليس هو الدين الذي جاء به املسيح بيقني         

القول يف الطرق اليت وصل منها اىل اليهود دين سيدنا موسى و معجزاته عليه السالم اما من جهة تقادم الزمان فان بني وفاة سيدنا                         
 سنة و قد مضى عليها من عصور اجلاهلية و اجلهاالت ما ال ميكن معه               ٢٣٤٨ا حممد عليهما الصالة و السالم       موسى و هجرة سيدن   

حصول نقل صحيح ال سيما و قد سلط اهللا على اليهود مرارا جبابرة كبختنصر ساموهم سوء العذاب و اكثروا فيهم القتل و االسر                      
 منهم يف بعض املرات من يقرأ التوراة او حيفظها اال شخص واحد و هو دانيال               و جلوهم من بيت املقدس اىل ارض بابل حىت مل يبق          

امالها هلم من حفظه و اعتمدوا على ذلك و ال زال يقع فيها التحريف و التبديل عصرا بعد عصر و جيال بعد جيل حىت حصل                           
ب اهللا و رسله و انبيائه شئ كثري ال ميكن اعتقاد           فيها من املناقضات و املخالفات و االخبار املضطربة و ما ال جيوز اعتقاده يف جان              

 اىل اآلن فكل واحد يعلم اا انتشر ا يف امته           صلّى اهللا عليه و سلّم    اما هذه االزمان من عهد سيدنا حممد        . صحته بوجه من الوجوه   
عاقل اذا عرضت عليه هذه االديان      فال شك ان كل     . العلم غاية االنتشار و مل يتخللها جهالة و ال جاهلية كما وقع لالمم االخرى             

الثالثة و عرف حقيقتها و كان عنده ادىن انصاف و صحبه اقل توفيق من اهللا تعاىل امنا يتبع دين االسالم و يكون مثلنا من مجلة امة                          
ء يف الصغر او انعم اهللا      سيدنا حممد عليه الصالة و السالم اذ املقصود امنا هو الدين احلق فاينما وجد فهو املطلوب سواء نشأ عليه املر                   

                                                 
 عند املؤرخني و لكن الف سنة عند احملققني) ١(
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 اليت  صلّى اهللا عليه و سلّم    عليه يف الكرب و ازيدك علما بان ما نقله الصحابة للتابعني و هم ملن بعدهم حىت وصل اليها من معجزاته                     
يف مألت الكتب و انتشرت يف سائر اقطار االرض و بلغت الوفا كثرية هو باالمجال صحيح واقع ال شك فيه ان الكذب مطلقا هو                        

دين االسالم حرام شديد احلرمة و لو على بعض الناس يف االمور اليت ال امهية هلا و قد وردت األحاديث الصحيحة الكثرية يف النهي                        
 اما الكذب عليه فان حرمته اشد من حرمة الكذب على           صلّى اهللا عليه و سلّم    عنه و ذمه اشد الذم و هذا يف الكذب على غريه             

رب الكبائر املنهي عنها اشد النهي كما ورد يف االحاديث الصحيحة اذا علمت ذلك ايها العاقل املنصف                  غريه بكثري و هو من اك     
املشفق على نفسه من وقوعها يف الشقاء االبدي احملب هلا السعادة االبدية فاقم احلجة عليها و قل هلا يا نفس الطريق الذي وصلت                        

الجنيل و احكام دينه و الطريق الذي وصلتك منه معجزات موسى عليه السالم و              اليك منه معجزات املسيح عليه السالم و كتابه ا        
كتابه التوراة و احكام دينه كالمها طريق ضعيف حمتمل لعدم الصحة احتماال قويا خبالف الطريق الذي وصلت منه معجزات حممد                    

ة الن معظمها و ال سيما القرآن نقلها مجاهري العلماء          صلّى اهللا عليه و سلّم و كتابه القرآن و احكام دينه فاا ال حتتمل عدم الصح               
عن مجاهري العلماء و االمة عن االمة بالسند املتصل و التواتر الذي يفيد اليقني و ال كذلك معجزات املسيح و موسى عليهما السالم                       

 سند متصل عن فالن عن فالن لطول        و كتابامها و احكام دينيهما فاا ليس يف نقل شي منها تواتر اصال بل ليس يف نقل شي منها                  
الزمان و كثرة مدد اجلاهليات العامة اليت قطعت بينا و بينهما االتصال فيجب عليك ايتها النفس ان تتركي هذا التعصب الذي                       

الصالة و  عاقبته عليك شقاء االبد و تتبعي احلق الذي فيه سعادة االبد اال و هو اتباعك دين االسالم و اميانك بالنيب حممد عليه                         
السالم و يف ضمن ذلك االميان مبوسى و عيسى و سائر النبيني و املرسلني صلوات اهللا و سالمه عليهم امجعني و ال تقويل النار و ال                          
العار كما كانت تقول الكفار فان هذا ليس من شأن العقالء مع ان انتقالك من الدين الباطل اىل الدين احلق هو عار عند من                           

خار عند من دخلت فيهم و الشي املوقت كوجودك يف هذه الدنيا مهما طال وقته فهو قصري و مىت مضى فكأنه                     خرجت منهم و ف   
مل يكن و الشئ اآليت الذي ال بد منه و هو املوت و ما بعده من العذاب الدائم او النعيم الدائم مهما تأخر فهو قريب و مىت حصل                            

 االنسان و ازل حجاب الغفلة عن عقلك حىت ترى بعني بصريتك البالطل باطال              و كان فكأن غريه ما كان فاشفق على نفسك ايها         
و ما انت مقبل    * فتجتنبه داية اهللا و ترى احلق حقا فتتبعه بتوفيق اهللا فان االمر عظيم و الوقت قصري و كأنك باملوت و قد نزل                        

و ماذا يكون عذرك    * و ال يقبل لك عذر يوم القيامة        * ة  حيث ال تنفعك الندام   * عليه من العذاب الدائم ان مل تتبع احلق قد حصل           
اذا قال لك اهللا تعاىل قد اعطيتك يا عبدي مصباحا منريا من العقل لتعرفين به و تؤمن يب و برسويل حممد الذي ارسلته بالدين املبني                         

و بشرت به يف    * دالئل و املعجزات    و ال * و ايدته بالكتاب و اآليات      * و جعلته حجيت على العاملني      * و ختمت به النبيني     * 
و نشرت علم نبوته و     * و الكهان و االحبار و الرهبان       * و على السنة االنس و اجلان       * و الكتب السماويات    * االجنيل و التوراة    

ل و االنصاف   و جعلته اظهر من الشمس لكل من نظر اليه بعني العق          * فبلغ كل مكان بلغه الليل و النهار        * دعوته يف سائر االقطار     
* فال يسعك ان تقول ما بلغتين نبوته        * و ازاح عن قلبه حجاب الغفلة و التعصب الذي ورثه عن اآلباء و االمهات و االسالف                 * 

فال * النك ختاطب هنالك عالم الغيوب      * و ال بدالئله و بشائره و معجزاته        * و ما مسعت بكتابه و آياته       * و ال وصلتين دعوته     
هم الذين غرسوا يف    * و معلمك الذي رباك     * و ال يسعك اال ان جتيب بالواقع من ان امك و اباك             *  الكذوب   يروج عنده كذب  

و ربوك على   * و كرهوك يف دين االسالم      * و ان كان ظاهر البطالن و الفساد        * قلبك شجرة التعصب لدين اآلباء و االجداد        
 خوفا من ان متيل بعقلك اليه اذا اطلعت على دينه و معجزاته و فضائله                *بغض حبيب الرمحن سيدنا حممد عليه الصالة و السالم          

و كربت انت على ما     * مامل تبلغه الشموس و البدور      * صلّى اهللا عليه و سلّم النه عليه الصالة و السالم بلغ من النور و الظهور                 
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فاياك مث اياك ان تبقى     * عرفة احلق املسالك    و اشتغلت بالدنيا فنسيت امر اآلخرة و انسدت عليك اىل م           * نشأت عليه من ذلك     
و يؤمر  * فانك حينئذ التقبل منك االعذار      * حىت يأتيك املوت و انت يف حبار الغفلة غارق و يف مهالك الضالل هالك               * كذلك  

قبل ذهاب  * آلن  ان تتفكر يف عاقبتك من ا     * اليس من الواجب عليك ايها االنسان       * و بئس القرار    * بك كسائر الكفار اىل النار      
فتفكر يف شأنك ما دام التفكر يف       * اما رأيت غريك باقرب وقت مات و فات و صار كأنه ما كان               * العمر و انصرام الزمان     

و اي شئ اعظم من     * و ال يتفكر فيها العاقل      * و هي اعظم من ان يتهاون فيها الغافل         * فان للعاقبة شأنا و اي شأن       * االمكان  
و اما العذاب الدائم    * لذي ال غاية له و النعيم السرمدي الذي الاية له فهذه هي العاقبة اما النعيم الدائم يف اجلنان                   العذاب االبدي ا  

و اين اراك تقضي االيام و الليايل يف التفكر يف امر يعود عليك بربح قليل من هذه الدنيا الفانية و ترتكب لذلك مشقة                        * يف النريان   
و مع ذلك ال خيطر يف بالك امر        * لبلوغ بعض حاجاتك    * بل كثريا ما ختاطر يف حياتك       *  االخطار الشديدة    و* االسفار البعيدة   

كأنه اضغاث  * اآلخرة الدائمة اليت ال اية هلا اال قليال مير على ذهنك يف االزمان املتطاولة كلمح الربق بال اعتناء و ال اهتمام                        
كال و اهللا ما هذا     * و حال من يريد ان يوصل نفسه اىل دار الكرامة و ينقذها من اهلوان                * أهذا شأن العاقل ايها االنسان    * احالم  

و ان اردت الوقوف على كثرة معجزات سيدنا        * و ان كان اجلنون كما قيل فنونا فهذا اقبح الفنون           * اال شأن جاهل او جمنون      
يعا مل يعطهم اهللا تعاىل اال القليل بالنسبة اىل ما اعطاء من ذلك النه               حممد صلّى اهللا عليه و سلّم و دالئل نبوته لتعلم ان النبيني مج             

فعليك بكتايب حجة اهللا على العاملني يف معجزات سيد املرسلني صلّى اهللا عليه             * سيدهم و خامتهم صلوات اهللا عليه و عليهم امجعني          
و * ل اهللا يؤتيه من يشاء و اهللا ذو الفضل العظيم           و ذلك فض  * و سلّم فقد مجعت فيه من ذلك ما تقر به عني كل ذي قلب سليم                

 .احلمد هللا رب العاملني
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دادي  ابراهيم بن السيد صبغة اهللا بن حممد اسعد بن عبيد اهللا بن صبغة اهللا احليدري فصيح الدين البغ                  – فصيح احليدري 
صنف من الكتب احسن    .  تسع و تسعني و مائتني و الف       ١٢٩٩ و تويف ببغداد سنة      ١٢٣٦الشافعي من موايل احلرمني ولد سنة       

اعالء الرتبة يف شرح نظم النخبة البن حجر العسقالين يف          . اصول اخليل و االبل اجليدة و الردية      . الكالم يف مدينة السالم اعين بغداد     
حاشية على االشباه و النظائر الفقهية      . امعان االلباب يف االسطرالب   . لقاصد يف شرح املقاصد للنووي    امداد ا . اصول احلديث 

حاشية على  . حاشية على حاشية القراباغي اليساغوجي    . حاشية على اجلزء االول من حتفة احملتاج البن حجر املكي          . للسيوطي
حاشية على شرح السيوطي اللفية ابن      . رح الچار پردي للشافية   حاشية على ش  . حاشية عبد احلكيم السيالكويت لشرح الشمسية     

شرح . شرح ديوان ايب متام   . شرح تشريح االفالك  . السنوحات يف التصوف  . راحة االرواح يف شرح االقتراح للسيوطي     . مالك
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شرح املقامات  . يوطيشرح املقامات الطيفية للس   . شرح رسالة خلق االفعال للشيخ خالد النقشبندي      . ديوان اىب العالء املعري   
عنوان اد يف بيان احوال بغداد و البصرة و جند يف           . الصراط املستقيم يف رد النصارى    . شرح منظومة آداب البحث   . للحريري
كتاب احلسب و   . كامل التوقيع يف فن البديع    . فك االشتباك يف شرح تشريح االفالك     . فصيح البيان يف تفسري القرآن    . التأريخ
 .و غري ذلك. اية املراد من احوال بغداد.  التالد يف مناقب موالنا الشيخ خالداد. النسب

 
إنّ كالّ من دعاة املسيحية يسعون اىل نشر املسيحية و الصهاينة اليهود يسعون اىل نشر االدعاءات الباطلة حلاخاماا و                    : تنبيه

ن االسالمي و إعالئه اما املاسونيون ففي سعي إلحماء و ازالة االديان مجيعا    يف استانبول يسعى اىل نشر الدي      – احلقيقة –كهنتها و دار النشر     
فاللبيب املنصف املتصف بالعلم و االدراك يعي و يفهم احلقيقة و يسعى لتحقيق ما هو حق من بني هذه احلقائق و يكون سببا ىف إنالة الناس                          

 .ت اىل البشريةكافة السعادة االبدية و ما من خدمة اجلّ من هذه اخلدمة اسدي
 

 :هذا الكتاب عبارة من مخسة اقسام
 .كتبه حيدري زاده ابراهيم) الصراط املستقيم(األول 

 كتبه العالمة االستاذ بكر بن سيد عمر وطبع مبصر سنة            )السيف الصقيل (الثاين اثنان و ثالثون صفحة من اول كتاب          
ـ ١٣١٣ باالدلة القاطعة ان االناجيل االربعة املوجودة اآلن يف ايدي          و يثبت   . و الكتاب يرد على النصرانية    .]  م ١٨٩٧. [ ه

 .النصارى ليست حبقيقية بل اا كتب التواريخ اليت الفت بعد رفع عيسى عليه السالم

ـ ١٣٤١ كتبه عبد القادر االسكندراين و طبع الول مرة بدمشق سنة             )القول الثبت (الثالث   و .]  م ١٩٢٣. [ ه
 . كتبه قسيس بروتستنيت و طبع مبصر)اويل القرآنيةاالق(الكتاب يرد على كتاب 

 كتبه يوسف النبهاين يبني الكتاب وجوب كون املرء مسلما          )خالصة الكالم يف ترجيح دين االسالم     (الرابع كتاب   
 .ألجل العيش براحة و سعادة يف الدنيا و النجاة من عذاب جهنم اخلالدة يف اآلخرة

 .)صرانيةاألكاذيب اجلديدة الن(اخلامس كتاب 
 مكتبة احلقيقة

 

 

This volume consists of five parts: The first one is As-sirât-ul-mustaqîm, written by Hayderi-zâde İbrâhim Effendi, 
who passed away in 1299 A.H. (1883). 

The second part covers the initial thirty-two pages of the book As-saif ath-thaqil, which was written by 'Allâma 
Ustâdh Bakr ibn Sayyid 'Umar and puplished in Egypt in 1313 A.H. (1897). They refute Christianity and prove that nane of 
the present four gospels of the Bible is the genuine Injîl the original book of the Prophet 'Îsâ's (Jesus), and thateach of 
them is a history book written after 'Îsâ's ('alaihi's-salâm) ascension. 

The thirt part is Alqawl al-sabt, which was written by 'Abd al-Qâdir al-Iskandarânî in refutation to the book Al-
aqâwil al-Qur’âniyya, which was written by a Protestant priest and published in Egypt. The former book was printed the 
first time in Damascus in 1341 A.H. (1923). 

The fourth part is Khulâsat al-kalâm fi tarjîhi dîn al-islâm written by Yûsuf an-Nabhânî: It deals with the necessity 
of being Muslim in order to live in comfort and peace in this world and to escape burning eternally in the fire of Hell in the 
next world. The fifth part is Al-akâzibul-cadîdet-ul hıristiyâniyya. 

WAQF IKHLAS 
Bu kitâb, beş kısmdır. 

http://kotob.no-ip.org
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Birinci kısmı (Es-sırât-ul-müstekîm) olup, Hayderî-zâde İbrâhîm efendi tarafından yazılmışdır. Kendisi, 
1299 [m.1883] da vefât etmişdir. 

İkinci kısmı (Es-seyf-üs-sakîl) kitâbının başdan 32 sahîfesi olup, allâme üstâd Bekr bin Seyyid Ömer 
tarafından yazılmış, 1313 [m.1897] de Mısrda basılmışdır. Hıristiyanlığı red etmekde, elde mevcûd dört İncîl 
kitâbının hakîkî İncîl olmadıklarını, Îsâ aleyhisselâm göke çıkarıldıkdan sonra yazılan birer târih kitâbı 
olduklarını isbât etmekdedir. 

Üçüncü kısm (El-kavl-üs-sebt) olup, bir protestan papazın yazdığı ve Mısrda basılmış (El-ekâvîl-ül-
Kur’âniyye) kitâbına cevâb olarak Abdülkâdir İskenderânî tarafından yazılmışdır. İlk baskısı 1341 [m.1923] 
de Şâmda yapılmışdır. 

Kitâbın dördüncü kısmı (Hülâsat-ül-kelâm fî tercîh-i dîn-il-İslâm)dır. Yûsüf Nebhânî tarafından 
yazılmışdır. Dünyâda râhat ve huzûr içinde yaşamak, âhıretde de Cehennem ateşinde sonsuz yanmakdan 
kurtulmak için müslimân olmak lâzım geldiği bildirilmekdedir. 

Beşinci kısmı, (El-ekâzîbül-cedîtetün-nasrâniyye)dir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


